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Svinot Baltijas valstu neatkarības 28. gadadienu, “AD Baltic” atzīmē jau 30 
gadu jubileju! Šodien retais atcerēsies pirmos soļus “AD Baltic” izveidē, kad 
vēl nebija mobilo telefonu, neeksistēja lielveikali RIMI, Baltijas galvaspilsētās 
vēl nebija uzcelti stikla debesskrāpji un ne tikai Eiropā nebija ieviesti eiro, bet 
pat Latvijā - lati... Tomēr šajā “aizvēsturiskajā” laikmetā meistari jau remontēja 
automašīnas, bet mēs viņiem jau tolaik piegādājām detaļas. Esam to darījuši 
visus šos 30 gadus, līdz kļuvām par to, kas esam šodien un vēlamies būt arī 
rīt – uzticams partneris, ar kuru kopā augt, attīstīties un virzīties uz priekšu! 
Šis vēstījums izskanēja 2018. gada maijā notikušajās 30. gadadienas 
svinībās. Lai gan ir pagājuši jau daži mēneši, ir palikušas spilgtas atmiņas 
par šo pasākumu, tāpēc aicinām baudīt iemūžinātos mirkļus (4.-5. lpp.). Vai 
varat ieraudzīt sevi šajos fotoattēlos?
Tomēr 2018. gadu raksturo ne tikai svinības. Jubilejas gadā “AD Baltic” 
nostiprināja savas pozīcijas un uzlaboja darbību. “AD Baltic” ir krietni 
papildinājis preču piedāvājumu, tāpēc klientiem tagad ir pieejams plašāks 
rezerves daļu klāsts retāk sastopamu marku automašīnām. Esam būtiski 
palielinājuši noliktavās pieejamos krājumus un pastāvīgi optimizējam 
maršrutus, kas ļauj izpildīt  pasūtījumus arvien ātrāk.
Esam pamanījuši, ka klienti arvien biežāk preces pasūta interneta 
veikalā, tāpēc 2018. gada beigās esam uzlabojuši preču meklēšanu pēc 
transportlīdzekļa identifikācijas numura (VIN). Priecājamies, ka uzreiz 
samazinājās nepareizi izvēlētu preču skaits, kuras klientiem bija jānosūta 
atpakaļ un jātērē laiks, meklējot jaunas preces. 
Klienti jau ir ievērojuši vēl vienu jaunievedumu — interneta veikala lapas 
augšējā labajā stūrī tiek norādīts AD naudas atlikums. Protams, visiem 
patīk saņemt dāvanas, tomēr uzņēmējus iepriecina lielākas peļņas gūšanas 
iespējas. Šo prieku izjuta mūsu lojālākie klienti, jo gada beigās uzsāktā 
lojalitātes kampaņa “Meistaru līga” viņiem dod iespēju saņemt AD naudu. 
Klienti saņemto AD naudu var izmantot, lai segtu līdz 70 % no jaunu 
pasūtījumu cenas. Tas savukārt nozīmē, ka var nopelnīt vēl vairāk. Redzot, 
ka mūsu partneri priecājas par šādiem jaunumiem, līdzīgus piedāvājumus 
mēs plānojam veidot biežāk, līdz ar to aicinot tos izmantot.
Šajā izdevumā vēl pastāstīsim, kā norisinājās “Elring” akcijas laimētāju un 
lojālo “Zimmermann” bremžu sistēmu pasūtītāju viesošanās piegādātāju 
rūpnīcās un to apkārtnē esošu ievērojamu vietu apmeklēšana. Tās ir 
izklaidējošas reportāžas par ceļojumiem, kuros mūsu klienti atpūšas  no 
darba un redz savām acīm, kur top detaļas, kuras galu galā nonāk līdz viņu 
auto.

Nikolajs Želņins
Direktors

TURINYS

SATURS

Izdevumā “EureTechFlash” tiek sniegta tehniskā informācija auto nozares profesionāļiem. Šeit publicētās ziņas papildina “AD International” mācību 
programmā “Eure!Car” sniegto apskatu par tehniskajām inovācijām autorūpniecībā. Auto apkopes un remonta speciālistu kompetences un attīstība 
kļūst arvien svarīgāka, nākotnē nosakot gan profesionālo karjeru, gan biznesa veiksmi. Tāpēc mūsu mērķis ir ne tikai iepazīstināt partnerus ar 
jaunākajām tehnoloģijām, bet arī aicināt apgūt tās. Izmantojiet iespēju apgūt zināšanas, pilnveidojiet savas prasmes un izvērsiet savu biznesu! Vairāk 
informācijas: www.eurecar.org

AD BALTIC kontakti:
SIA AD BALTIC

Adrese:  Mūkusalas iela 73, LV-1004 Rīga, Latvija.
Administrācijas tel. nr.: +371 67064505

E-pasts: info@adbaltic.lv
KONTAKTU CENTRS

Tel. nr.: +371 26655213
El. pasts: pasutijumi@adbaltic.lv 
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Cienījamie partneri un profesionāļi! 

2018. gads bija jau 30. gads uzņēmuma 
vēsturē. Aizvadītajos gados, kas bija smaga 
darbu piepildīti, kopā ar partneriem izturējām 
daudzus pārbaudījumus, nobriedām un kļuvām 
spēcīgāki. Tā kā ka “AD Baltic” jubileja sakrita 
ar Lietuvas valsts simtgadi, maijā svinējām 
to no visas sirds un ar vērienu. Bijā ļoti 
laimīgi kuplā pulkā sanākt Kauņas “Žalgiris” 
arēnā, lai svinēta dzimšanas dienu kopā ar 
partneriem no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un 
Baltkrievijas, kā arī piegādātāju pārstāvjiem 
no visas Eiropas. Daudzi joprojām ar sirsnību 
atceras šo dienu, apliecinot, ka rezultāts ir 
bijis mūsu ieguldīto pūļu vērts.

Tas ir simboliski, ka jubilejas gadā uzņēmums 
ne tikai svin, bet arī piedzīvo pārmaiņas. Gada 
sākumā, janvārī, “AD Baltic” vadība uzaicināja 
mani komercdirektora amatā. Viens no 
pirmajiem uzdevumiem – spēcīgas komandas 
veidošana, kā arī kvalitatīvas izmaiņas 
loģistikas, krājumu pārvaldības, mārketinga, 
pārdošanas, klientu apkalpošanas jomās. 
Visas šīs reformas kopumā ļāva uzņēmumam 
spert ilgi gaidīto soli, ko jau izjūt “AD Baltic” 
klienti. Tomēr izmaiņu process nekad nav 
vienkāršs, tāpēc, iesoļojot 2019. gadā, 
mēs turpināsim ļoti nopietni strādāt, lai šīs 
pozitīvās pārmaiņas izjustu arvien lielāks 
skaits klientu visos “AD Baltic” tirgos Lietuvā, 
Latvijā, Igaunijā un Baltkrievijā. 

Manuprāt, viens no panākumu stūrakmeņiem 
ir sadzirdēt savus partnerus. Esmu ļoti 

pateicīgs par jūsu komentāriem un paustajām 
vēlmēm, kas man izteiktas personīgi vai 
sasniegušas manas ausis caur pārdošanas, 
klientu apkalpošanas darbiniekiem. Par to 
esam daudz diskutējuši, jo gan attiecībā uz 
sevi, gan uz savu komandu manas prasības 
vienmēr būs, lai tieši partneru vajadzības un 
cerības būtu galvenais iemesls, kādēļ mēs 
kaut ko mainām. Apkopojot teikto, vēlos 
akcentēt galvenos “AD Baltic” virzienus:

✔ JĀ – profesionālai apkalpošanai!

✔ JĀ – plašam un kvalitatīvam sortimentam! 

✔ JĀ – ātrākai un precīzākai piegādei! 

✔ JĀ – pievilcīgām akcijām un atlīdzībai par 
lojalitāti!

✔ JĀ – profesionālai attīstībai un 
tālākizglītībai!

✔ NĒ – pārdošanai personām, kas nav 
partneri!

Kāpēc tikai B2B? Kad uzsāksim 
tirdzniecību visiem? 

Bieži vien man tiek uzdots šis jautājums, 
tāpēc vēlos tam pievērst īpašu uzmanību. 
Piegādātāji, klienti un pat citu uzņēmumu 
pārstāvji to jautā regulāri. Partneri atklāti pauž 
savu pārsteigumu, jo Baltijas valstīs ir ierasts, 
ka uzņēmējs maksimāli izmantos visas peļņas 
iespējas “šeit un tagad”, par partneriem 
rūpēsies ne vairāk kā tas atmaksājas, bet 
biznesa nākotni atstās nākotnei. Acīmredzot 
šī iemesla dēļ mūsu konkurenti vadās 
pēc stratēģijas “visi pērk visu”, un tirgo ne 
tikai saviem klientiem, bet arī savu klientu 
klientiem. Protams, vienmēr var nenospraust 
nekādas robežas un  iekarot lielāku tirgus daļu 
ar buldozera vērienu, bet vai tā ir ilglaicīga 
pieejam?

“AD Baltic” darbojas tirgū jau 30 gadus un pa 
to laiku ir pieredzējis vairākus auto izplatītājus, 
kuri nāk un iet. Kāpēc viņi  pārtrauc savu 
uzņēmējdarbību, bet “AD Baltic” turpina augt? 
Pēc manām domām, galvenais “AD Baltic” 
stabilitātes iemesls ir attieksme pret klientu 
kā pret partneri. Skatoties uz pasūtītāju, mēs 
redzam ne tikai pircēju, bet arī tiešo partneri, 
ar kuru kopā varam augt, attīstīties. Mēs 
esam uzņēmēji, arī mūsu klienti ir uzņēmēji, 

VADĪTĀJA VĒSTULE

tāpēc mēs lieliski viens otru saprotam un 
kopā esam savas jomas profesionāļi un 
partneri. Vai partneris atņems klientu savam 
partnerim? “AD Baltic” uzņēmējdarbības 
pieeja ir atšķirīga. Mēs darām savu darbu, 
piegādājot detaļas, jūs darāt savu darbu, 
izvēloties konkrētam pircējam piemērotāko 
detaļu un to pārdodot. Šāda simbioze ir 
partnerība, kas nodrošina ilgtspējīgu izaugsmi 
gan mums, gan jums. Jo labāk veicas jums, jo 
labāk veicas mums.

Kolēģi un partneri, mēs neplānojam konkurēt 
ar jums un nesāksim pārdot jūsu klientiem, 
jo tas ir jūsu darbs. Mēs nemēģināsim ieteikt 
auto īpašniekam, kura detaļa ir piemērota 
viņa automašīnai – tas ir jūsu darbs. Šo 
laiku mēs labāk veltīsim jums – savas jomas 
profesionāļiem. M mēs jums piedāvāsim 
plašāku produktu klāstu, ātrāk piegādāsim 
pasūtījumu, uzlabosim jums paredzēto 
elektronisko katalogu, saīsināsim gaidīšanas 
rindas – mēs darām savu darbu un mums ir 
vēl daudz darāmā! Tādi mēs bijām, esam un 
turpmāk plānojam tādi palikt, taču turpinām 
nostiprināt savas pozīcija un nostiprināsim arī 
jūsējās.

Kas vēl notiks 2019. gadā? 

“AD Baltic” arī turpmāk darbosies četrās 
valstīs kā uzņēmums, kurā ieguldīts 
vienīgi Lietuvas kapitāls, kopā radot savu, 
partneru un šo valstu nākotni. 2019. gadā 
paplašināsimies, lai būtu jums tuvāk: 
atvērsim vairākas jaunas filiāles, atjaunosim 
un paplašināsim esošās, paātrināsim preču 
piegādi un padarīsim to jums ērtāku, vairākas 
reizes paplašināsim preču klāstu un uzlabosim 
e-veikalu. Visas izmaiņas ļaus Jums 
efektīvāk atrast nepieciešamās detaļas, tās 
salīdzināt un izvēlēties piemērotāku. Celsim 
partneru apkalpošanas līmeni, piemērojot 
augstākos standartus un visefektīvākās 
tehnoloģijas. Aicināsim jūs attīstīt ne tikai 
savu uzņēmējdarbību, bet arī kompetenci, 
papildinot zināšanas un veidojot izpratni kopā 
ar vadošiem speciālistiem savā jomā. Tā mēs 
saprotam profesionālo partnerību. Tas ir kā 
klubs. Esam gandarīti par to, ka mēs kopā 
esam šī kluba biedri.

Vaidas Sitka
Komercdirektors
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LABĀKĀS KOMANDAS
STRĀDĀ KĀ 
VIENS VESELS
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. 

GATES MICRO-V® UN POWERGRIP® KOMPLEKTI
TEAMWORK FOR ENGINES
WWW.GATES.COM

70A097_E20_KITS_210x297mm_Master.indd   1 12/02/2019   09:38
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30 GADU JUBILEJA KAUŅĀ

2018. gada 26. maijā arēnā „Žalgiris“ “AD Baltic” svinēja 30. darbības gadadienu. Dalīsimies ar siltām atmiņām...

Uz svinībām bija sanākuši daudzi 
“AD Baltic” klienti no visām trijām 
Baltijas valstīm.
Pasākumu apmeklēja un ar 
saviem produktiem iepazīstināja 
šie piegādātāji: „Applus“, „Bosch“, 
“Contitech“, „Craft Bearings“, 
„Delphi“, „ElringKlinger“, „Eurol“, 
„Filtron“, „Gates“, „GKN“, „Grigeo“,  
„Hankook“, „Laufen“, „KYB“, 
„Monroe“, „Osram“, „Remsa“, 
„Sidem“, „SKF“, „Stellox“, „SWAG“, 
„Total“, „Triscan“, „Valeo“.

Piegādātāji arī prezentējas savus uzņēmuus, inovācijas un sniedza citu interesantu informāciju. Dalībniekiem, kuri uzmanīgi klausījās, pēc 
prezentācijas bija iespēja laimēt balvas, piedaloties modernā viktorīnā.



7

Svinībās bija iespējams apskatīt pārbūvētas automašīnas, kuras prezentēja auto fanu klubi: „Exclusive croud“, „Bimmer club Lithuania“, 
„HotRoad“, „Extreme drivers motor club“.

Iespaidīgs Eiropas motoa-
krobātikas čempiona Arūna 
Gibiežas (Aras) šovs nevienu 
neatstāja vienaldzīgu. Svila 
riepas, lidoja motocikls, bet 
Aras ar to brauca, stāvot uz 
galvas.

Uz skatuves tika aicināti arī loteriju uzvarētāji, kuriem tika pasniegtas vērtīgas balvas.

Pasākuma nagla bija „VMG“ desertu šovs. Patīkamu gaisotni desertu baudīšanai nodrošināja 
Beatrich koncertprogramma.
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Augstas veiktspējas transportlīdzekļu īpašnieki gaida vienlīdz efektīvu arī bremžu darbību. Taču, zirgspēku un griezes 
momenta vērtībām augot un līdz ar to pieaugot lielāka ātruma potenciālam, arī bremžu sistēmai piemērojamās prasības 
palielinās. Lai apliecinātu, ka mūsu bremžu kluči atbilst šim izaicinājumam, mēs nesen veicām to pārbaudes salīdzinājumā 
ar oriģinālo aprīkojumu, izmantojot četrus citus pēcpārdošanas vadošo zīmolu produktus, aprīkojot ar tiem VW Touareg II 
V6 TDI  — augstākās klases automobili, kuram ir tāda pati platforma kā Porsche Cayenne un Audi Q7. Rezultāti? Tie runā 
paši par sevi...  Delphi Technologies bremžu kluči apliecināja lieliskus rezultātus, nodrošinot izcilu bremzēšanas jaudu un 
vadību un stabilu bremzēšanas efektivitāti, vienlaikus neradot nelabvēlīgu ietekmi uz troksni vai nodilumu.

Transportlīdzekļa apturēšana, braucot lielākā ātrumā, izvirza 
paaugstinātas prasības bremzēšanas sistēmai, jo rodas ievērojami 
vairāk karstuma. Ja šī problēma netiek efektīvi risināta, karstums var 
palielināties, pavājinot bremžu efektivitāti un izraisot tā dēvēto bremžu 
efektivitātes samazināšanos. Lai atspoguļotu šos sarežģītos apstākļus 
testā, mēs palielinājām karstumu, veicot ārkārtas apstāšanos lielā ātrumā 
— no 105 jūdzēm stundā (~169 km/h) līdz nullei 400°C temperatūrā.
Transportlīdzeklis, kurš bija aprīkots ar mūsu bremžu klučiem, ne tikai 
apstājās ātrāk nekā pārējie četri ar pēcpārdošanas zīmolu produktiem 
aprīkotie transportlīdzekļi — bet arī vadīti un ar minimālu bremžu 
efektivitātes samazināšanos. Tas norāda uz to, ka mūsu bremžu kluči 
spēj tikt galā ar ko vairāk, nevis tikai ar papildu karstumu, kas ir saistīts 
ar bremzēšanu lielā ātrumā. Savukārt divi konkurenti apstājās lēnām, 
50°C temperatūrā un kļuva ievērojami lēnāki, karstumam pieaugot.

Piemēram, 400°C temperatūrā transportlīdzeklis, kurš bija aprīkots 
ar Delphi Technologies bremžu klučiem, apstājās 3 metrus ātrāk par 
nākamo pēcpārdošanas zīmola produktu, par 17 metriem pārspējot 
otro un par satraucošiem 52 un 56 metriem pārspējot trešo un ceturto 
sekotāju. Pēdējam vajadzēja vēl papildu 37 metrus, lai apstātos 400°C 
temperatūrā salīdzinājumā ar 50°C temperatūru. Tas apliecina būtisku 
bremžu efektivitātes samazināšanos jeb, citiem vārdiem sakot,— bremžu 
kluči nav paredzēti darbībai šādos augstāku ekspluatācijas parametru 
apstākļos.

Turklāt sliktākais ir tas, ka tad, kad ar Delphi Technologies produktu 
aprīkotais transportlīdzeklis pilnībā apstājas, taču divu citu zīmolu 
produktu aprīkotie transportlīdzekļi turpina kustību ar ātrumu gandrīz 55 

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS BREMZĒŠANA. 
AUGSTAS VEIKTSPĒJAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM.

jūdzes stundā (~88,5 km/h). Jā, jūs izlasījāt pareizi — piecdesmit piecas 
jūdzes stundā. Ņemot vērā, ka gājējam nebūtu gandrīz nekādu izredžu 
izdzīvot pēc gūtā trieciena, ko rada transportlīdzeklis ar ātrumu 50 jūdzes 
stundā (~80,5 km/h).
Vēl viens būtisks apsvērums, izvēloties nomaiņas bremžu klučus, ir 
troksnis. Galu galā — viss, ko jūs vēlaties dzirdēt, ir jūsu dzinēja spēcīgā 
darbība, nevis bremzes. Labā ziņa ir tā, ka dinamometra mērījumos mūsu 
bremzes kluča ierakstītā darbība bija gandrīz klusa — trokšņa indeksa 
rādītājs bija 9,0 mērījumu sistēmā, kurā rādījums 7 vai zemāks norāda 
uz dzirdamu troksni, bet 10 ir klusums. Turklāt rādījums virs 70 dB (kad 
troksnis ir dzirdams) bija vērojams tikai 2,3 % gadījumu — krietni zemāk 
par oriģinālā aprīkojuma rādījumiem abos testos. Tas ir apliecinājums 
tam, ka mūsu risinājumi trokšņa novēršanai — tādi sākotnējā aprīkojuma 
uzlabojumi kā starplikas, slīpinājumi un paliktnis — patiesi darbojas.

Un visbeidzot, kas nav mazsvarīgi — mēs testējām arī bremžu kluču 
nodilumu. Pēc 2140 apstāšanās reizēm dažādā ātrumā un ar dažādu 
spiedienu Delphi Technologies bremžu kluči uz priekšējās ass, kur notiek 
lielākā daļa bremzēšanas, nodila par 0,1 mm mazāk nekā nākamais 
tuvākais pēcpārdošanas zīmola produkts un par 1 mm mazāk nekā 
sliktākais produkts ar ievērojami mazāku diska nodilumu. Uz aizmugurējās 
ass rezultāti bija līdzvērtīgi, uzrādot labākus rādītājus nekā sākotnējam 
aprīkojumam. Lai gan uz papīra šīs atšķirības var šķist niecīgas, apsverot 
detaļu un darbaspēka izmaksu faktoru un transportlīdzekļa lietošanas 
laiku, šie skaitļi vairs nav maznozīmīgi. 
Tādēļ nākamreiz, kad gatavojaties mainīt bremžu klučus augstas 
veiktspējas transportlīdzeklim, atcerieties šos datus un pārdomājiet 
iespēju izvēlēties tāda zīmola produktu, kurš ir radīts šādam 
transportlīdzeklim. Un kuram ir apliecināta bremzēšanas jauda, neliels 
troksnis, zems nodilums un, protams, augsta bremžu efektivitāte — kā 
produktiem, kurus piedāvā Delphi Technologies. 
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KUR TOP ELRING STARPLIKAS  

Vasarā “AD Baltic” klienti piedalījās spēlē, kurā varēja laimēt ceļazīmi uz leģendāro “Elringklinger” rūpnīcu.

Spēlē kā jau spēlē – izcīnīt uzvaru varēja visi, tomēr tas izdevās tikai 
tiem, kuri visvairāk vēlējās un centās. Apsveicam!

“Elringklinger” ir leģendāra rūpnīca, kas pastāv jau 135 gadus. Šeit 
starplikas ražotas jau pirmajiem auto, kurus tagad var aplūkot muzejos 
vai specializētajos izdevumos. 

Dzinēju starplikas nav tik bieži maināma detaļa, tāpēc ir dabiski, ka gandrīz visa produkcija paredzēta tieši jaunajām automašīnām.

Kaut arī detaļa ir neliela un izskatās diezgan vienkārša, tikai rūpnīcā 
beidzot var saprast, kāpēc tā maksā visai dārgi un kas tad ir šī 
leģendārā vācu kvalitāte. Apmeklētāju pieredze sākās izgudrojumu 
un testēšanas nodaļā, kurā varēja apskatīt un pat pieskarties ne tikai 
pirmajām simtgadīgajām starplikām, bet arī nākotnes produktiem. 
Tad apmeklētāji devās uz noliktavām materiālu uzglabāšanai, tika 

iepazīstināti ar ražošanas procesu, kurā arvien vairāk dominē roboti 
un automatizētas iekārtas un aplūkoja īpašu kvalitātes kontroli. 
Ekskursija noslēdzās milzīgā noliktavā, kurā strādā tikai roboti un no 
kurienes starplikas ceļo uz visu pasauli, pie “AD Baltic”, pēc tam — uz 
servisiem, veikaliem un visbeidzot — uz mūsu automašīnām.
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Pateicamies saviem lojālākajiem klientiem, kuri piedalās, pieliek pūles un uzvar!

Ceļotājiem paveicās, jo viesmīlīgais Elringklinger ne tikai iepazīstināja ar savu lielisku rūpnīcu, bet arī parādīja citas leģendāras vietas, kas 
jāapmeklē, esot Štutgartē – populāro alus festivālu “Cannstatter Wasen” un neparasto BMW muzeju Minhenē, kuru vērts apmeklēt ne tikai šī 
zīmola faniem. 

Šķiet, ka BMW Minhenē aizņem veselu rajonu. Blakus iespaidīgajai administrācijas ēkai darbojas automašīnu rūpnīca, kā arī auto salons, auto 
saņemšanas centrs un slavenais muzejs.

Apmeklētāji ātri vien aptver, ka BMW ir daudz vairāk nekā tas, ko esam pieraduši redzēt uz ielas, ietverot motociklus, lidmašīnu dzinējus, 
leģendārās sacīkšu un spiegu automašīnas un daudzus citus meistardarbus, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu.
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pārbaudīts un uzticams

Kā daļa no ZF Aftermarket, katra TRW detaļa tiek veidota tā, lai tiktu galā 
ar izaicinājumiem. Atbalstot pasaules mēroga ekspertu tīklu, TRW produkti 
nosaka drošības un kvalitātes standartus.

Izvēlies TRW.
Visas TRW detaļas tiek rūpīgi pārbaudītas, lai veikstspēja un kvalitāte 

atbilstu starptautiskajiem standartiem.

www.trwaftermarket.com
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pārbaudīts un uzticams

Kā daļa no ZF Aftermarket, katra TRW detaļa tiek veidota tā, lai tiktu galā 
ar izaicinājumiem. Atbalstot pasaules mēroga ekspertu tīklu, TRW produkti 
nosaka drošības un kvalitātes standartus.
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atbilstu starptautiskajiem standartiem.

www.trwaftermarket.com

Savieno šodienu  
ar rītdienu.
Vairāk nekā 100 gadus ZF ir vadošais zīmols tehnoloģiju nozarē.  
Ar uzticamiem zīmoliem, digitālajām inovācijām un pielāgotiem risinājumiem 
ZF Aftermarket atbalsta klientus šodien un vada tos nākamajās paaudzēs 
tehniskās apkopes tirgū. Apmeklējiet aftermarket.zf.com
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OTTO ZIMMERMAN KVALITĀTE
2018. gada oktobrī Zinsheimas pilsētiņā 
nodibinātais augstas kvalitātes bremžu 
komponentu ražotājs “Otto Zimmermann” 
aicināja apmeklēt uzņēmuma ražotni. Jau 
vairāk nekā piecus gadus desmitus tas 
izstrādā, ražo un pārdod sarežģītas auto 
detaļas. Bremžu diskus, klučus mainām 
regulāri, tādējādi arī “Zimmermann” 
produkti galvenokārt paredzēti rezerves 
daļu tirgum. Šī ražotāja detaļas tiek 
uzstādītas jau vairākus gadus desmitus, 
un tas ir pierādījis savu uzticamību un 
priekšrocības.

“Otto Zimmermann” darbojas jau ilgu laiku, 
bet tajā pašā laikā ir atvērta un progresīva 
kompānija, kura vienmēr priecājas uzņemt 
apmeklētājus, aicina fotografēt un atbild 
uz visiem jautājumiem. Kā tas ir vācu 
uzņēmumiem ir raksturīgi, rūpnīcas 
vide ir tīra, iekārtas arvien vairāk tiek 
automatizētas, smagos darbus pārņem 
roboti, bet tos pārvalda speciālisti “balts 
krekliņos un ar tīrām rokām”.

Į pažintinę kelionę išsiruošė ištikimi „AD Baltic“ partneriai, kurie itin vertina aukštą kokybę ir stengiasi užsakyti būtent tokius produktus. Izpētes 
braucienā devās “AD Baltic” lojālie partneri, kuri īpaši novērtē augstu kvalitāti un mēģina pasūtīt tieši šos produktus.

“Zimmermann” rūpnīcā bremžu diskus ražo 
no sagatavēm, kas nāk no citām rūpnīcām 
un tēraudlietuvēm. Tāpēc pirms nonākšanas 
uz konveijera, sagataves rūpīgi pārbauda 
un izmēģina. Ja partijā nonāk divas bojātas 
sagataves, vesela partija tiek nosūtīta 
atpakaļ uz lietuvi kā metāllūžņi. Ceļotāju 
grupa aplūkoja pagalmu, kurā tiek uzglabātas 
atgrieztās sagataves. To šeit bija patiešām 
daudz.
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Mēs sakām paldies saviem lojālākajiem partneriem, ar kuriem kopā varam augt, mācīties un nostiprināt savas pozīcijas.

Tā ir iespaidīga 17 tūkst. kvadrātmetru 
liela noliktava, kurā “Zimmermann” 
detaļas gaida rindā, lai dotos uz 60 
valstīm. Te kaut kur tiek uzglabātas arī 
tās detaļas, kas dosies uz “AD Baltic” un 
pēc tam pie partneriem – uz servisiem, 
veikaliem un beidzot nonāks līdz auto, 
kurus redzam mūsu ielās.

Zinsheima ir pasaulslavena ar tehnikas muzeju, kuru noteikti ir  
vērts apmeklēt. Tā ir reāla vīriešu sapņu pasaule, kurā var atrast 
ne tikai leģendārās automašīnas, ar kurām brauca Hitlers un 
citi Pirmā un Otrā pasaules kara dalībnieki, sacīkšu leģendas 
vai Holivudas zvaigznes, bet arī var ieraudzīt  lokomotīves, 
tankus, vēsturiskās lidmašīnas un pat zemūdenes. Šeit var 
iekāpt virsskaņas lidmašīnā “Concorde” un krievu “Tupolev Tu-
144”, apskatīt pilotu kabīnes un salīdzināt, ar ko tās atšķiras.

Tas ir lielākais privātais muzejs vairāk nekā 50 tūkst. kvadrātmetru platībā, kur izvietoti vairāk nekā 3 tūkst. eksponātu un kuru vērtība ir aptuveni 
pusmiljards eiro. Vairāki paviljoni, lidmašīnu ekspozīcija zem klajas debess, restorāni un pat “Imax” kinoteātris – šo kompleksu, kas ir atvērts 
gandrīz katru dienu, apmeklē aptuveni miljons tehnikas cienītāju gadā. 
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Daudzi automobiļu ražotāji kādā no to dzinējiem ir izmantojuši dzinēju apjoma samazināšanas tehnoloģiju. Nākamajā tabulā (kas ir papildināma) ir 
uzskaitīti šī tipa galvenie dzinēji:

Dzinēju apjoma samazināšanas tehnoloģija (downsizing)

IEVADS

Dzinēju apjoma samazināšana (downsizing) ir koncepcija, kas paredz 
samazināt dzinēja izmēru, optimizējot tā veiktspēju, lai tā dzinējam 
saglabātu līdzīgus vai pat piešķirtu labākus darbības raksturlielumus 
nekā dzinējiem ar lielāku darba tilpumu. Turklāt šī metode ļauj samazināt 
piesārņojošo vielu emisijas atmosfērā, kā arī panākt degvielas patēriņa 
ietaupījumu.
Pēdējo gadu laikā praktiski visi ražotāji ir sākuši izmantot dzinēju 
apjoma samazināšanas tehnoloģiju. Inženiertehnisko procesu rezultātā 
iekšdedzes dzinēju termiskās lietderības koefi cientu ir izdevies uzlabot 
tādā pakāpē, ka dzinējus var projektēt ar daudz mazākiem izmēriem, 
vienlaikus saglabājot (vai pat pārsniedzot) izmēra ziņā daudz lielāko 
dzinēju veiktspējas raksturlielumus.
Samazinot cilindru skaitu un/vai cilindru pilno tilpumu, kā arī papildus 
uzstādot dažādas sistēmas, piemēram, degvielas tiešo iesmidzināšanu, 
pūti, mainīgu vārstu atvēršanās laika regulēšanu, mainīgu vārsta 
gājienu, mainīgu gāzes ieplūdi, viedo siltuma regulāciju u.c., automobiļu 
ražotāji spēj izveidot lieljaudas dzinējus, no kuriem vairumam kubatūra 
nepārsniedz 1600 cm³ un kuriem ir mazāk par četriem cilindriem.
Kaut arī dzinēju apjoma samazināšanas tehnoloģija galvenokārt ir 
koncentrēta uz benzīna dzinējiem, to var pielietot arī attiecībā uz 
dīzeļdzinējiem, izmantojot tā saukto modulāro konstrukciju; mazāka 
apjoma benzīna un dīzeļdegvielas dzinēji ar līdzīgām īpašībām tiek veidoti 
uz vienas bāzes, un tiem ir liels skaits kopīgu elementu, kas ražotājiem ļauj 
samazināt izmaksas un atrisināt uzticamības problēmas, ar kurām tiem 
iepriekš bija jāsaskaras.

Ražotāji, kuri izmanto dzinēju apjoma samazināšanas 
tehnoloģiju
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BMW grupa piedāvā samazināta apjoma dzinēju saimi, kurā ietilpst gan 
dīzeļdzinēji, gan benzīna dzinēji. Pateicoties stratēģijai, izmantot modulāro 
konstrukciju, visiem dzinējiem (izņemot sešcilindru dīzeļdzinējus) ir līdz 
pat 60 % kopīgu daļu.
Jēdziens TwinPower Turbo attiecas uz Vācijas uzņēmuma izstrādāto 
dzinēju tehnoloģiju, kura ļauj to dzinējiem atbilst šīs kategorijas prasībām. 
Šī tehnoloģija apvieno jaunākās degvielas iesmidzināšanas sistēmas 
ar pūti (tiešo augstspiediena iesmidzināšanu un duālās ieplūdes 
turbokompresoru dīzeļdzinējos, un kopējās sliedes iesmidzināšanas 
sistēmu ar spiedienu līdz pat 2000 bāriem un mainīgas ģeometrijas 
turbīnu dīzeļdzinējos), dubulto VANOS mainīgo vārstu atvēršanās laika 
regulēšanas sistēmu, turklāt praktiski visas dzinēju versijas ir aprīkotas 
ar VALVETRONIC maināma vārsta gājiena sistēmu.
Pateicoties šā ražotāja ieviestajiem tehniskajiem jauninājumiem, tirgū ir 
pieejami trīs cilindru benzīna dzinēju un dīzeļdzinēju modeļi ar atšķirīgu 
attīstīto jaudu — sākot ar 55 kW, 1,2 cm³ MINI One benzīna dzinēju, līdz 
dzinējiem ar 170 kW jaudu, ko nodrošina BMW i8 modeļa hibrīddzinējs, 
kas apvieno 1500 cm³ kubatūras dzinēju ar elektromotoru, nodrošinot 
266 kW lielu kopējo attīstīto jaudu. Cilindra bloka izgatavošanai vienmēr 
izmanto alumīniju, un slēgtā tipa (closed-deck) plāksni, bet vibrācijas 
samazināšanas nolūkā tam ir uzstādīta balansvārpsta.

Vispārīgs katra ražotāja raksturojums
BMW-MINI

PSA grupa

Tā ražo trīs cilindru samazināta apjoma benzīna dzinējus, sauktus 
par PureTech. Pateicoties to modulārajai konstrukcijai, šie dzinēji ir 
pieejami divās versijās: kā atmosfēriskais dzinējs vai turbouzlādes 
dzinējs — no kuriem pēdējā ir izmantoti apmēram 40 % no pirmajā 
atrodamajiem komponentiem. Turbouzlādes dzinējam ir augstspiediena 
tiešās iesmidzināšanas sistēma ar 200 bāru lielu spiedienu un mainīgu 
ieplūdes un izplūdes sadales vārpstas sinhronizāciju. Zemas inerces 
turbokompresors spēj griezties ar ātrumu 240 000 apgr./min., diapazonā 
no 1500 līdz 3500 apgr./min. nodrošinot 95 % no griezes momenta.
Visu PureTech dzinēju tilpums ir 1,2 litri, un tie spēj attīstīt jaudu robežās 
no 50 līdz 60 kW (dzinējiem bez turbouzlādes) un no 81 līdz 96 kW 
(dzinējiem ar turbouzlādi). Viens no mehāniskajiem jauninājumiem, kas 
būtu īpaši jāizceļ, ir speciāls virzuļu, gredzenu un izciļņu pārklājums, 
kas pazīstams kā dimantveidīgs ogleklis (DLC jeb diamond like carbon). 
Sadales vārpsta ir par 7,5 mm nobīdīta attiecībā pret cilindru vertikālo 
asi, kas ļauj panākt maksimāli vienmērīgu cilindru čaulu nodilumu, un 
zobsiksna ir iemērkta eļļā. Salīdzinājumā ar parastajiem dzinējiem, šie 
risinājumi nodrošina par 30 % mazāku berzi. Turklāt eļļas sūkņu vadība 
notiek elektroniski, lai regulētu plūsmu, un to dzesēšanas sistēma 
sastāv no dubultās ķēdes (vienas cilindra galvai un otras blokam). 
Izplūdes kolektori ir lielizmēra un integrēti dzinējā, tādējādi ātri var 
sasniegt darba temperatūru.
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Opel Turbo ECOTEC dzinējiem arī ir modulāra konstrukcija; no tiem 
mazākais ir 77 kW, viena litra, trīs cilindru dzinējs, bet jaudīgākais — 
147 kW, 1,6 litru, četru cilindru dzinējs. Galvenās tajos izmantotās 
tehnoloģijas ir: benzīna tiešā iesmidzināšana, turbokompresora pūte, 
maināmā sadales vārpstas sinhronizācija un no vieglsvara alumīnija 
izgatavots dzinēja bloks.  

Sprauslām ir seši caurumi, un, lai nodrošinātu efektīvu degvielas 
sadegšanu, tie ir novietoti degkameru centrā, savukārt dzinēja apgādi 
ar gaisu nodrošina mainīga vārstu atvēršanās laika regulēšanas 
sistēma.

Opel

Izplūdes kolektors ir iebūvēts cilindra galvā, kas vienlaikus ir izvietots 
ļoti tuvu zemas inerces turbokompresoram. Šāda konfi gurācija 
ļauj nodrošināt maksimālu dzinēja slodzi, lai panāktu lielu jaudu, 
un šā iemesla dēļ 166 Nm maksimālais griezes moments, kas kļūst 
pieejams sākot no 1800 apgr./min., ir par gandrīz 30 % augstāks nekā 
priekšgājējam, 1,6 litru atmosfēriskajam motoram, un arī degmaisījuma 
sadegšanas efektivitāte tam ir par 20 % augstāka.

Ūdens sūknis ir ieslēdzams, un tiek atslēgts, kad dzinēja dzesēšanas 
šķidrums ir auksts, lai paātrinātu uzsilšanas procesu, un eļļas sūknim 
ir elektroniskā vadība, kas regulē spiedienu abās šajās sistēmās, 
nodrošinot zemu degvielas patēriņu. Lai vēl vairāk uzlabotu dzinēja 
īpašības, tā balansvārpsta ir uzstādīta eļļas karterī, un tā rotē tādā pašā 
ātrumā kā sadales vārpsta, turklāt tai ir optimizēta masa, lai tā pretotos 
trīscilindru dzinēja radītajām vibrācijām. 

Volkswagen grupa
Šo ražotāju var uzskatīt par celmlauzi samazināta apjoma dzinēju 
izgatavošanas jomā, kopš dienas, kad tas tirgū laida 1.4 TSI benzīna 
tiešās iesmidzināšanas un tā saucamo twin-charged (nemainīgas 
ģeometrijas turbokompresora un super turbokompresora) dzinēju. Tā 
piedāvāto dzinēju klāstā ietilpst 1000, 1200 un 1400 cm³ dzinēji, kuriem 
visiem ir tiešās iesmidzināšanas un pūtes (pagaidām izmantojot vienu 
turbokompresoru) palīgsistēmas. Atkarībā no versijas šiem dzinējiem ir 
pieejami atšķirīgi attīstītās jaudas līmeņi — 1,0 TSI versijai ir trīs cilindri, 
un tas attīsta 66, 70, 81 vai 85 kW lielu jaudu, kas principā ir atkarīga 
no turbokompresora spiediena, un visjaudīgākajā versijā tam ir 1,4 litru 
un 110 kW četrcilindru dzinējs.

Ieplūdes kolektora iekšpusē iebūvētais siltummainis samazina padeves 
spiediena ķēdes kopējo tilpumu, neļauj samazināties spiedienam, 
kā arī pie lieliem dzinēja apgriezieniem saglabā lielu attīstīto jaudu, 
neskatoties uz to, ka tam ir neliela izmēra turbokompresors. Mazāks 
turbīnas diametrs nodrošina paātrinājumu, ja izplūdes gāzu ātrums 
kolektorā ir ļoti zems, kas nozīmē, ka mazu apgriezienu diapazonā, 
ko visbiežāk arī izmanto autovadītāji, tiem ir pieejams maksimālais 
iespējamais griezes moments.

Šiem dzinējiem ir augstāks griezes moments — vairāk nekā 200 
Nm, un īpaši jaudīgiem dzinējiem to kompensē ar iesmidzināšanas 
spiedienu, kas var būt līdz pat 250 bāriem, salīdzinājumā ar iepriekšējo 
1,2 TSI dzinēju ļaujot panākt līdz pat 6 % degvielas patēriņa ekonomiju. 
To sekmē arī regulējamas plūsmas eļļas sūknis, jo tas regulāri pielāgo 
spiedienu atkarībā no dzinēja slodzes apstākļiem.
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FORD tehniķiem ir izdevies panākt 20 % degvielas patēriņa 
samazinājumu un par 15 % mazāku CO2 izmešu daudzumu. Tas lielā 
mērā ir iespējams pateicoties dzinēja konstrukcijai un tajā izmantotajām 
trīs galvenajām tehnoloģijām, proti, degvielas tiešajai iesmidzināšanai, 
turbouzlādei, mainīga vārstu atvēršanās laika regulēšanai ieplūdes/
izplūdes posmā. Tirgū ir pieejami divi trīscilindru EcoBoost motora 
varianti; tie abi ir 1,0 litra dzinēji, taču ar atšķirīgu attīstīto jaudu.

ECOBOOST DZINĒJA TEHNOLOĢIJA

Lielākā daļa EcoBoost dzinēju bloku ir izgatavoti no alumīnija, kas 
dzinējam nodrošina ievērojami mazāku bloka svaru. Kloķvārpstai 
ir optimāls svars, lai novērstu dzinēja vibrāciju, un tādējādi nebūtu 
jāuzstāda balansvārpsta. Tā kā dzinējam nav šādas vārpstas, tas 
izmanto vibrāciju slāpētāju-skriemeli, kam uzstādīta kompensējošā 
masa. Turklāt, piemēram, virzuļiem ir uzklāti zemas berzes pārklājumi, 
kas ļauj vēl vairāk uzlabot dzinēja darbības raksturlielumus.

Turklāt izplūdes kolektors ir iebūvēts cilindra galvā, un šāds tā 
novietojums ļauj samazināt visa mezgla svaru, kā arī temperatūru 
izpūtēja caurulē, tādējādi nodrošinot optimālu stehiometrisko gaisa un 
degvielas attiecību visā motora darbības raksturlielumu grafi kā.

Eļļas sūknis ar mainīgu plūsmas ātrumu pielāgo plūsmas ātrumu 
dzinēja vajadzībām konkrētajos ekspluatācijas apstākļos. Šī tipa 
sūknis samazina mehāniskās jaudas zudumu pat par 10 %, samazinot 
iekšējo berzi, tādējādi ļaujot panākt degvielas patēriņa ietaupījumu.
Dzesēšanas sistēmā papildus galvenajai mazajai un lielajai ķēdei 
vēl ir arī autonoma miniatūra ķēde. Caur to tik cirkulēts dzesēšanas 
šķidrums tikai sildīšanas fāzes pirmajā posmā. Tas palīdz ātri 
uzsildīt dzinēju un eļļu, lai operatīvi samazinātu berzi starp eļļošanas 
punktiem.



21WWW.EURECAR.ORG — 5

E
C
O
B
O
O
S
T
 
D
Z
I
N
Ē
J
A
 
T
E
H
N
O
L
O
Ģ
I
J
A

FORD tehniķiem ir izdevies panākt 20 % degvielas patēriņa 
samazinājumu un par 15 % mazāku CO2 izmešu daudzumu. Tas lielā 
mērā ir iespējams pateicoties dzinēja konstrukcijai un tajā izmantotajām 
trīs galvenajām tehnoloģijām, proti, degvielas tiešajai iesmidzināšanai, 
turbouzlādei, mainīga vārstu atvēršanās laika regulēšanai ieplūdes/
izplūdes posmā. Tirgū ir pieejami divi trīscilindru EcoBoost motora 
varianti; tie abi ir 1,0 litra dzinēji, taču ar atšķirīgu attīstīto jaudu.

ECOBOOST DZINĒJA TEHNOLOĢIJA

Lielākā daļa EcoBoost dzinēju bloku ir izgatavoti no alumīnija, kas 
dzinējam nodrošina ievērojami mazāku bloka svaru. Kloķvārpstai 
ir optimāls svars, lai novērstu dzinēja vibrāciju, un tādējādi nebūtu 
jāuzstāda balansvārpsta. Tā kā dzinējam nav šādas vārpstas, tas 
izmanto vibrāciju slāpētāju-skriemeli, kam uzstādīta kompensējošā 
masa. Turklāt, piemēram, virzuļiem ir uzklāti zemas berzes pārklājumi, 
kas ļauj vēl vairāk uzlabot dzinēja darbības raksturlielumus.

Turklāt izplūdes kolektors ir iebūvēts cilindra galvā, un šāds tā 
novietojums ļauj samazināt visa mezgla svaru, kā arī temperatūru 
izpūtēja caurulē, tādējādi nodrošinot optimālu stehiometrisko gaisa un 
degvielas attiecību visā motora darbības raksturlielumu grafi kā.

Eļļas sūknis ar mainīgu plūsmas ātrumu pielāgo plūsmas ātrumu 
dzinēja vajadzībām konkrētajos ekspluatācijas apstākļos. Šī tipa 
sūknis samazina mehāniskās jaudas zudumu pat par 10 %, samazinot 
iekšējo berzi, tādējādi ļaujot panākt degvielas patēriņa ietaupījumu.
Dzesēšanas sistēmā papildus galvenajai mazajai un lielajai ķēdei 
vēl ir arī autonoma miniatūra ķēde. Caur to tik cirkulēts dzesēšanas 
šķidrums tikai sildīšanas fāzes pirmajā posmā. Tas palīdz ātri 
uzsildīt dzinēju un eļļu, lai operatīvi samazinātu berzi starp eļļošanas 
punktiem.



22

6 — WWW.EURECAR.ORG

Piedziņas zobsiksna ir iemērkta dzinēja eļļā. Tādējādi par aptuveni 20 
% tiek samazināti berzes radīti zudumi, ļaujot panākt degvielas patēriņa 
ietaupījumu un samazināt oglekļa dioksīda emisijas. Turklāt tas 
samazina arī trokšņa līmeni, un nav nepieciešamības pēc vadsliedes.

Neatkarīgā maināmās sadales vārpstas sinhronizācijas sistēma 
ieplūdes un izplūdes posmā palīdz optimizēt gaismas plūsmu caur 
sadegšanas kameru pie jebkuriem dzinēja apgriezieniem, kas savukārt 
samazina virzuļa pielikto spēku. Šī sistēma arī uzlabo vārpstas 
darbības vienmērību brīvgaitas ātrumā, palielina griezes momentu un 

jaudu pie maza un liela ātruma, samazina turbokompresora aizturi, kā 
arī ietaupa degvielu.
Tiešā degvielas iesmidzināšanas sistēma nodrošina labāku dzinēja 
dzesēšanu, precīzu degmaisījuma sadedzināšanu cilindrā, kā arī 
mazāku klaudzi.

Šī tehnoloģija ir pazīstama kā dzirksteļaizdedzes tiešā iesmidzināšana 
SIDI (Spark Ignited Direct Injection). Benzīnu sīku pilieniņu veidā, kuru 
izmērs ir mazāks par 0,02 mm, iesmidzina tieši cilindros, kuri ir zem 
spiediena, kas sasniedz pat 200 bārus. Tas ļauj samazināt emisijas, 
jo īpaši motora palaides laikā, palielināt kompresiju, samazināt 
degvielas patēriņu, kā arī uzlabot dzinēja attīstīto jaudu. Tāpat arī 
vienā sadegšanas ciklā ir iespējamas vairākas iesmidzināšanas, kas 
samazina degvielas patēriņu un emisijas.  

Dzinēja ļoti nelielais, zemas inerces turbokompresors spēj rotēt ar 
ātrumu vairāk nekā 200 000 apgr./min., lai samazinātu aizkaves 
parādību.

Turklāt to rūpnīcā izgatavo kopā ar izplūdes kolektoru, tiem veidojot 
vienotu bloku, kas uzlabo siltuma izkliedi un ļauj samazināt mezgla 
svaru. Turbokompresors var samazināt degvielas patēriņu pat par 14 
%.
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Tehniskie raksturlielumi

TRĪS CILINDRU DZINĒJS

Šis dzinējs ir benzīna, trīscilindru, 1000 cm³ tilpuma dzinējs, ko 
izstrādājis Ford. Tam ir dubultā augšējā sadales vārpsta, divpadsmit 
vārsti, Bosch MED 17.0.1 tiešās iesmidzināšanas sistēma, divas 
autonomas mainīgās sadales vārpstas sinhronizācijas sistēmas, Ti-

VCT tehnoloģija un turbokompresora pūte. Šim dzinējam ir pieejamas 
divas versijas, kurām ir vienāda konstrukcija, taču atšķirīga attīstītā 
jauda, kas ir atkarīga no iesmidzināšanas un aizdedzināšanas vadības 
programmēšanas variācijām.  

Dzinēja bloks, kustīgās daļas un cilindra galva

Dzinēja bloks

To izgatavo no pelēkā čuguna, pielietojot atklātā tipa (open deck) 
plāksnes izgatavošanas metodi, kas ražošanas procesu padara 
vienkāršāku, jo cilindra dzesēšanas kanāli ir atvērti dzinēja augšpusē. 
Bloka sānu sienām ir samazināts biezums, taču tas ir paveikts tādā 
veidā, kas nesamazina to efektivitāti, izmantojot papildu stiprinājumus. 
Pateicoties šiem pasākumiem, tiek panākts ievērojama masas 
samazinājums un liela konstruktīvā izturība.
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Sadales vārpsta
Tai ir četri balsta punkti, un tā ir piestiprināta pie dzinēja bloka ar gultņu 
vākiem. Tai ir trīs kloķtapas, kuras savieno klaņus, un viena no otras 
savstarpēji ir nobīdīta 120° leņķī.

Sadales vārpstai ir nedaudz sāņus vērsts novietojums, ko panāk ar 
diviem aksiālajiem gultņiem, kurus uzstāda uz atbalsta punkta Nr. 3 
gultņa augšējā ievadā.

Klaņi

Klaņa mazākajam galam ir tā saucamais „čūskas galvas” profi ls, kura 
saskares virsma ar virzuļa pirkstu tiek izveidota, izmantojot ar spiedes 
metodi izgatavotu, rievotu bronzas ieliktni, savukārt lielākais gals ir 
izgatavots īpašā „nolaušanas” apstrādes procesā (sauktā par fracture-
split), un gultņu virsma ir gluda bez pozicionēšanas izvirzījuma.

Virzuļi
Virzuļi ir izgatavoti no vieglsvara alumīnija un silīcija sakausējuma. 
Virzuļu galvā un sadegšanas kamerā ir iestrādātas vārstu ligzdas. 
Virzuļu vadvirsma ir pārklāta ar speciālo sakausējumu, lai samazinātu 
berzi ar cilindru.

Cilindra galva
Tā ir izgatavota no viegla metāla sakausējuma. Aizdedzes sveces un 
sprauslas ir novietotas vertikāli cilindra galvas augšpusē. Izplūdes 

kolektors ir daļa no cilindra galvas, un to nevar nomainīt vienu pašu. 
Cilindra galvas hermetizāciju nodrošina daudzslāņu tērauda starplika.

Sadales vārpsta
Ieplūdes un izplūdes sadales vārpstām ir fāzu variatori, kuri tiek 
darbināti elektrohidrauliski.

Ieplūdes sadales vārpsta ir garāka par izplūdes sadales vārpstu, 
jo tai ir papildu trīskāršais izcilnis degvielas augstspiediena sūkņa 
virzīšanai. Tai ir pieci gultņi, un pie gultņa vāka pārnesumkārbas pusē 
ir piestiprināts augstspiediena sūkņa korpuss. Tas ir piestiprināts pie 
cilindra galvas, un hermetizācijai ir izmantota blīve.

Izplūdes sadales vārpstai ir četri gultņi un grope vakuumsūkņa 
piedziņai. Tās vāks kalpo kā blīvslēgs cilindra galvas vāciņam un paša 
vakuumsūkņa vākam.

Vārsti
Cilindram ir divi ieplūdes vārsti un divi izplūdes vārsti. Ieplūdes vārstiem 
ir lielāka diametra galva, un tie ir izgatavoti no vienlaidus materiāla. 
Izplūdes vārsti ir dobi, un to dobums ir pildīts ar nātriju — materiālu, 
kam ir laba siltuma vadītspēja, tādējādi temperatūru vārsta galvā 

var samazināt līdz aptuveni 100°C. Vārsti tiek darbināti mehāniski, 
izmantojot dobjus vārstu bīdītājus.

Eļļas karters
Tas ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. Tam ir stingra riba, kura 
savienojuma vietā ar pārnesumkārbu veido apakšējo atloku; tas 
nodrošina stingru dzinēja un pārnesumkārbas mezglu. Tam ir divas 

vadtapas, kuras nodrošina precīzu dzinēja bloka virsmu un eļļas 
kartera salāgojumu.
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Gāzu sadales mehānisms
Gāzu sadali nodrošina eļļā iemērkta siksna ar automātisko spriegotāju.

Šai sistēmai ir elektrohidrauliski darbināma divkāršā maināma sadales 
vārpstas sinhronizācijas sistēma, kas katrai sadales vārpstai nodrošina 
autonomu sinhronizāciju. Šim nolūkam katra sadales vārpsta ir aprīkota 

ar mainīgu sadales vārpstas sinhronizācijas (VTC) bloku. Tās atšķiras 
pēc to noslēgšanas stāvokļa — palēninājuma stāvoklī notiek gāzu 
ieplūde, bet paātrinājuma stāvoklī — gāzu izplūde.

Maināma gāzu sadales sistēma
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Eļļošanas sistēma

To uzdevums ir regulēt ieplūdes un izplūdes vārstu atvēršanās un 
aizvēršanās laikus atbilstoši dzinēja apgriezieniem un slodzei. Tie ir 
uzstādīti uz maināmas gāzu sadales fāzes regulētājvārstiem atbilstīgi 
sadales vārpstām.
Sadales vārpstas stāvokļa devēji nosaka katras vārpstas precīzu 
leņķisko stāvokli. Devēju reģistrētie taisnstūrveida viļņu signāli tiek 
nosūtīti uz motora vadības bloku, lai aktivizētu attiecīgo sadales 
vārpstas sinhronizācijas solenoīdvārstu.

Kad solenoīdvārsti saņem signālu no vadības bloka, tie pārvieto 
regulētājvārstu, kas regulē eļļas plūsmu, lai paātrinātu vai palēninātu 
attiecīgā fāzes variatora dobumu. Tas nedaudz pagriež sadales 
vārpstu no tās sākotnējā vērsuma, kas paātrina vai palēnina ieplūdes 
vai izplūdes vārstu darbību. Vadības bloks pielāgo sadales vārpstas 
sinhronizāciju atbilstīgi dzinēja slodzei un apgriezienu skaitam.

Fāzu variatori

Eļļa sūknis ir ar trīs skrūvēm pieskrūvēts pie dzinēja bloka apakšas. 
Tas ir mainīgā tipa lāpstiņsūknis, kas regulē plūsmas ātrumu atbilstīgi 
dzinēja prasībām, un to darbina eļļā iemērkta zobsiksna.

Eļļas sūknis
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Tas ir novietots dzinēja bloka pusē. Tā uzdevums ir regulēt eļļas 
spiedienu sūknī atbilstīgi dzinēja vajadzībām, un tā darbību regulē 
vadības bloks, nosūtot impulsa platuma modulācijas (PWM) signālu. 
Sākumstāvoklī tas ir noslēgts, taču, kad to pieprasa eļļošanas 
spiediena vadības sistēma, tas iedarbojas uz solenoīdvārstu.

Solenoīdvārsts tiek aizvērts ikreiz, kad dzinēja ātrums pārsniedz 3000 
apgr./min. un ir dzinējs darbojas ar augstu slodzi. Tāpat arī tas ir 
aizvērts, ja dzinējs darbojas ar vairāk nekā 4750 apgr./min. un ar zemu 
slodzi. Visos citos apstākļos solenoīdvārstu regulē vadības bloks, lai 
atbilstīgi mainītu eļļas spiedienu.

Dzesēšanas sistēma

Dzesēšanas sistēmai ir trīs ķēdes. Papildus mazajai un lielajai 
parastajai ķēdei dzinēja uzsildīšanas fāzē izmanto vēl arī miniatūro 

ķēdi, lai ātrāk samazinātu berzi eļļošanas elementu starpā. Šai 
papildus ķēdei ir otrs termostats, kas novietots uz dzinēja bloka.

Spiediena kontroles solenoīdvārsts

Tie ir pieskrūvēti dzinēja bloka apakšā, un to uzdevums ir iesmidzināt 
eļļu virzuļos un klaņos, lai tie būtu pienācīgi eļļoti un tiktu dzesēti.

Eļļas sprauslas

Eļļas spiedienu spiediena kontroles kamerā var mainīt atbilstīgi 
dzinēja darbības fāzēm. Ja eļļas spiediens kontroles kamerā 

pārsniedz atsperes spēku, tiek pārvietots lāpstiņsūkņa regulēšanas 
gredzens, tādējādi samazinot sūkņa radīto plūsmu.

Spiediena regulēšana
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Tas ir novietots dzinēja bloka pusē. Tā uzdevums ir regulēt eļļas 
spiedienu sūknī atbilstīgi dzinēja vajadzībām, un tā darbību regulē 
vadības bloks, nosūtot impulsa platuma modulācijas (PWM) signālu. 
Sākumstāvoklī tas ir noslēgts, taču, kad to pieprasa eļļošanas 
spiediena vadības sistēma, tas iedarbojas uz solenoīdvārstu.

Solenoīdvārsts tiek aizvērts ikreiz, kad dzinēja ātrums pārsniedz 3000 
apgr./min. un ir dzinējs darbojas ar augstu slodzi. Tāpat arī tas ir 
aizvērts, ja dzinējs darbojas ar vairāk nekā 4750 apgr./min. un ar zemu 
slodzi. Visos citos apstākļos solenoīdvārstu regulē vadības bloks, lai 
atbilstīgi mainītu eļļas spiedienu.

Dzesēšanas sistēma

Dzesēšanas sistēmai ir trīs ķēdes. Papildus mazajai un lielajai 
parastajai ķēdei dzinēja uzsildīšanas fāzē izmanto vēl arī miniatūro 

ķēdi, lai ātrāk samazinātu berzi eļļošanas elementu starpā. Šai 
papildus ķēdei ir otrs termostats, kas novietots uz dzinēja bloka.

Spiediena kontroles solenoīdvārsts

Tie ir pieskrūvēti dzinēja bloka apakšā, un to uzdevums ir iesmidzināt 
eļļu virzuļos un klaņos, lai tie būtu pienācīgi eļļoti un tiktu dzesēti.

Eļļas sprauslas

Eļļas spiedienu spiediena kontroles kamerā var mainīt atbilstīgi 
dzinēja darbības fāzēm. Ja eļļas spiediens kontroles kamerā 

pārsniedz atsperes spēku, tiek pārvietots lāpstiņsūkņa regulēšanas 
gredzens, tādējādi samazinot sūkņa radīto plūsmu.

Spiediena regulēšana
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Tas ar četrām skrūvēm ir pieskrūvēts cilindra galvas pusē.  Tajā ir 
ievietots cilindra galvas termostats un apvada vārsts. Termostata 

korpuss ir ievietots arī dzesēšanas šķidruma temperatūras devējs, kas 
ir hermetizēts ar gredzenblīvi.

Termostata korpuss

Atkarībā no aprīkojuma dzesēšanas šķidruma ķēdes līnijā var būt 
uzstādīts elektriskais sūknis, un būt piestiprināts uz kronšteina 
blakus dzinēja elektriskajam ventilatoram. Ja dzesēšanas šķidruma 

temperatūra pārsniedz kritisko vērtību, dzinēja vadības bloks aktivizē 
elektrisko sūkni. Tas var notikt, ja dzinējs apstājas uzreiz pēc tam, kad 
ir darbojies ar pilnu jaudu, kā arī ilgu pārbraucienu laikā.
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Tas ir piestiprināts pie balsteņa dzinēja priekšpusē. Tas ir lāpstiņu tipa 
sūknis, un ir piestiprināts dzinēja blokam ar gredzenblīvi un hermētiķi. 
Sūkņa skrituli piedzen palīgsiksna.

Mehāniskais ūdens sūknis

Tas ir novietots dzinēja bloka aizmugurē. Tas ir daļa no dzesēšanas 
sistēmas papildu ķēdes, un tas atveras tikai dzinēja uzsildīšanas laikā.

Dzinēja bloka termostats

Elektriskais ūdens sūknis

Pūtes sistēma
EcoBoost dzinējā ir uzstādīts turbokompresors, kam ir fi ksēta 
ģeometrija. Turbokompresoram ir regulētājvārsts, kuru aktivizē 
pneimatiskais vārsts un gaisa recirkulācijas vārsts.
Gaisa recirkulācijas vārsta uzdevums ir atkārtoti cirkulēt ieplūdes gaisu, 
kas iet caur turbokompresoru, lai netiktu traucēta turbokompresora 
ieplūdes turbīnas darbība. Šim nolūkam tas izmanto apvada kanālu, 
kas daļu no vilkmes gaisa atgriež ieplūdes turbīnā. Apvada kanālu 
kontrolē vakuums, izmantojot līniju, kas ir savienota ar ieplūdes kanālu 
aiz gāzes vārsta.
Turbokompresora eļļošanai izmanto dzinēja eļļu. Tam ir eļļas ieplūdes 
un atplūdes īscaurules, lai nodrošinātu, ka tie ir pareizi ieeļļoti.
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Tas ar četrām skrūvēm ir pieskrūvēts cilindra galvas pusē.  Tajā ir 
ievietots cilindra galvas termostats un apvada vārsts. Termostata 

korpuss ir ievietots arī dzesēšanas šķidruma temperatūras devējs, kas 
ir hermetizēts ar gredzenblīvi.

Termostata korpuss

Atkarībā no aprīkojuma dzesēšanas šķidruma ķēdes līnijā var būt 
uzstādīts elektriskais sūknis, un būt piestiprināts uz kronšteina 
blakus dzinēja elektriskajam ventilatoram. Ja dzesēšanas šķidruma 

temperatūra pārsniedz kritisko vērtību, dzinēja vadības bloks aktivizē 
elektrisko sūkni. Tas var notikt, ja dzinējs apstājas uzreiz pēc tam, kad 
ir darbojies ar pilnu jaudu, kā arī ilgu pārbraucienu laikā.
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Tas ir piestiprināts pie balsteņa dzinēja priekšpusē. Tas ir lāpstiņu tipa 
sūknis, un ir piestiprināts dzinēja blokam ar gredzenblīvi un hermētiķi. 
Sūkņa skrituli piedzen palīgsiksna.

Mehāniskais ūdens sūknis

Tas ir novietots dzinēja bloka aizmugurē. Tas ir daļa no dzesēšanas 
sistēmas papildu ķēdes, un tas atveras tikai dzinēja uzsildīšanas laikā.

Dzinēja bloka termostats

Elektriskais ūdens sūknis

Pūtes sistēma
EcoBoost dzinējā ir uzstādīts turbokompresors, kam ir fi ksēta 
ģeometrija. Turbokompresoram ir regulētājvārsts, kuru aktivizē 
pneimatiskais vārsts un gaisa recirkulācijas vārsts.
Gaisa recirkulācijas vārsta uzdevums ir atkārtoti cirkulēt ieplūdes gaisu, 
kas iet caur turbokompresoru, lai netiktu traucēta turbokompresora 
ieplūdes turbīnas darbība. Šim nolūkam tas izmanto apvada kanālu, 
kas daļu no vilkmes gaisa atgriež ieplūdes turbīnā. Apvada kanālu 
kontrolē vakuums, izmantojot līniju, kas ir savienota ar ieplūdes kanālu 
aiz gāzes vārsta.
Turbokompresora eļļošanai izmanto dzinēja eļļu. Tam ir eļļas ieplūdes 
un atplūdes īscaurules, lai nodrošinātu, ka tie ir pareizi ieeļļoti.
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Vadības bloku ražo Bosch, un tas izmanto MED 17.0.1 dzinēja vadības 
sistēmu. Galvenās funkcijas, ko kontrolē šī sistēma:

•  Darbības parametru mērīšanu.
•  Iesmidzināšanas spiediena vadību.
•  Sprauslu aktivizēšanu.
•  Aizdedzes sistēmas vadību.
•  Turbopūtes spiediena regulēšanu.

•  Sadales vārpstas sinhronizācijas vadību.
•  Maiņstrāvas ģeneratora uzlādes regulēšanu.
•  Dzinēja dzesēšanas vadību.
•  Degvielas spiediena regulēšanu.
•  Pašdiagnosticēšanu.
•  Braukšanas ātruma kontroli.
•  Saziņu ar CAN kopnes tīklu.

Elektroniskā dzinēja vadība

Vadības bloks kontrolē iesmidzināšanas spiedienu dažādās 
dzinēja darba fāzēs. Tas iedarbojas uz plūsmas regulētājvārstu, lai 
iesmidzināšanas sliedē nodrošinātu spiediena regulēšanu robežās 

no 40 līdz 150 bāriem. Uz sliedes uzstādītais spiediena devējs visu 
laiku ziņo vadības blokam par spiedienu. Kad ir noslēgts plūsmas 
regulētājvārsts, degviela sūkņa augstspiediena kamerā tiek saspiesta.

Iesmidzināšanas spiediena kontrole

Solenoīda vārsts strādā kopā ar degvielas spiediena devēju noslēgtā 
vadības kontūrā vadības bloka programmēšanas sistēmā. Kad 
ir aktivizēts solenoīdvārsts, nepieciešamais degvielas spiediens 

tiek padots uz iesmidzināšanas sliedi degvielas iesmidzināšanai. 
Solenoīdvārsts tiek aktivizēts divās fāzēs, no kurām viena ir enerģijas 
padeves fāze, bet otra — apkopes fāze. 

Turbopūtes spiediena regulēšana

Vadības bloks regulē turbopūtes spiedienu, lai to precīzi pielāgotu 
dažādiem ekspluatācijas apstākļiem, un, saņēmis impulsa platuma 
modulācijas (PWM) signālu, iedarbojas uz spiediena regulēšanas 
solenoīdvārstu. 
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Turbokompresora vadības solenoīdvārsts regulē turbokompresora 
spiedienu, iedarbojoties uz vakuuma ķēdi, kura nodrošina pneimatiskā 
vārsta funkcionēšanu. Tās darbību kontrolē vadības bloks, atkarībā no 
dzinēja slodzes nosūtot frekvencmodulētu signālu.

Sadales vārpstas sinhronizācijas vadība 

Lai nodrošinātu sadales vārpstas sinhronizāciju atbilstīgi ekspluatācijas 
apstākļiem un dzinēja slodzes vajadzībām, vadības bloku kontrolē 
sadales vārpstas sinhronizācijas sistēma, kura, nosūtot impulsa 
platuma modulācijas (PWM) signālu, iedarbojas uz vadības 
solenoīdvārstiem. Solenoīdvārsti ir izvietoti uz sadales mehānisma 
vāciņa, un ir piestiprināti tieši katra mainīgās vārpstas sinhronizācijas 
(VTC) bloka priekšā. Vadības bloks tos aktivizē, ļaujot regulēt fāzes 
variatorus, izmantojot eļļas plūsmu uz VTC bloku hidrauliskajām 
kamerām, tādējādi sadales vārpstas sinhronizācija tiek pielāgota 
dzinēja darbības raksturlielumu grafi kam.

Eļļas spiediena vadība

Šī vadības sistēma regulē vadības bloku, nosūtot impulsa platuma 
modulācijas (PWM) signālu un iedarbojoties uz eļļas spiediena 
regulēšanas solenoīdvārstu. Lai noteiktu ierosmes signālu amplitūdu, 

vadības bloks saņem signālus no dzinēja apgriezienu, eļļas spiediena 
un ieplūdes kolektora spiediena devējiem.
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Vadības bloku ražo Bosch, un tas izmanto MED 17.0.1 dzinēja vadības 
sistēmu. Galvenās funkcijas, ko kontrolē šī sistēma:

•  Darbības parametru mērīšanu.
•  Iesmidzināšanas spiediena vadību.
•  Sprauslu aktivizēšanu.
•  Aizdedzes sistēmas vadību.
•  Turbopūtes spiediena regulēšanu.

•  Sadales vārpstas sinhronizācijas vadību.
•  Maiņstrāvas ģeneratora uzlādes regulēšanu.
•  Dzinēja dzesēšanas vadību.
•  Degvielas spiediena regulēšanu.
•  Pašdiagnosticēšanu.
•  Braukšanas ātruma kontroli.
•  Saziņu ar CAN kopnes tīklu.

Elektroniskā dzinēja vadība

Vadības bloks kontrolē iesmidzināšanas spiedienu dažādās 
dzinēja darba fāzēs. Tas iedarbojas uz plūsmas regulētājvārstu, lai 
iesmidzināšanas sliedē nodrošinātu spiediena regulēšanu robežās 

no 40 līdz 150 bāriem. Uz sliedes uzstādītais spiediena devējs visu 
laiku ziņo vadības blokam par spiedienu. Kad ir noslēgts plūsmas 
regulētājvārsts, degviela sūkņa augstspiediena kamerā tiek saspiesta.

Iesmidzināšanas spiediena kontrole

Solenoīda vārsts strādā kopā ar degvielas spiediena devēju noslēgtā 
vadības kontūrā vadības bloka programmēšanas sistēmā. Kad 
ir aktivizēts solenoīdvārsts, nepieciešamais degvielas spiediens 

tiek padots uz iesmidzināšanas sliedi degvielas iesmidzināšanai. 
Solenoīdvārsts tiek aktivizēts divās fāzēs, no kurām viena ir enerģijas 
padeves fāze, bet otra — apkopes fāze. 

Turbopūtes spiediena regulēšana

Vadības bloks regulē turbopūtes spiedienu, lai to precīzi pielāgotu 
dažādiem ekspluatācijas apstākļiem, un, saņēmis impulsa platuma 
modulācijas (PWM) signālu, iedarbojas uz spiediena regulēšanas 
solenoīdvārstu. 
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Turbokompresora vadības solenoīdvārsts regulē turbokompresora 
spiedienu, iedarbojoties uz vakuuma ķēdi, kura nodrošina pneimatiskā 
vārsta funkcionēšanu. Tās darbību kontrolē vadības bloks, atkarībā no 
dzinēja slodzes nosūtot frekvencmodulētu signālu.

Sadales vārpstas sinhronizācijas vadība 

Lai nodrošinātu sadales vārpstas sinhronizāciju atbilstīgi ekspluatācijas 
apstākļiem un dzinēja slodzes vajadzībām, vadības bloku kontrolē 
sadales vārpstas sinhronizācijas sistēma, kura, nosūtot impulsa 
platuma modulācijas (PWM) signālu, iedarbojas uz vadības 
solenoīdvārstiem. Solenoīdvārsti ir izvietoti uz sadales mehānisma 
vāciņa, un ir piestiprināti tieši katra mainīgās vārpstas sinhronizācijas 
(VTC) bloka priekšā. Vadības bloks tos aktivizē, ļaujot regulēt fāzes 
variatorus, izmantojot eļļas plūsmu uz VTC bloku hidrauliskajām 
kamerām, tādējādi sadales vārpstas sinhronizācija tiek pielāgota 
dzinēja darbības raksturlielumu grafi kam.

Eļļas spiediena vadība

Šī vadības sistēma regulē vadības bloku, nosūtot impulsa platuma 
modulācijas (PWM) signālu un iedarbojoties uz eļļas spiediena 
regulēšanas solenoīdvārstu. Lai noteiktu ierosmes signālu amplitūdu, 

vadības bloks saņem signālus no dzinēja apgriezienu, eļļas spiediena 
un ieplūdes kolektora spiediena devējiem.
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EĻĻAS MAIŅA
Dzinēja eļļa un eļļas fi ltrs Ik pēc 20 000 km vai viena gada
Viskozitātes klase Synthetic 5W20
FORD apstiprināta ACEA A1/B1

API SN/CF

Tilpums ar eļļas fi ltru 4,10 litri
Tilpums bez eļļas fi ltra 4 litri

TEHNISKĀ APKOPE

Turpmākā informācija attiecas uz Ford EcoBoost dzinēju.

EĻĻAS FILTRA NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 20 000 km vai viena gada

GAISA FILTRA NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 60 000 km vai četriem 

gadiem

AIZDEDZES SVECES NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 60 000 km vai četriem 

gadiem
Spraugai starp elektrodiem ir jābūt 0,7 mm.

DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMA NOMAIŅA
Dzesēšanas šķidrumam nav noteikts apkopes intervāls.
Apstiprināts WSS-M97B44 organisks antifrīzs.
Sistēmas ietilpība 5,8 litri

ZOBSIKSNAS NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 240 000 km vai desmit 

gadiem

AGREGĀTU PIEDZIŅAS SIKSNAS NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 240 000 km vai desmit 

gadiem
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EĻĻAS MAIŅA
Dzinēja eļļa un eļļas fi ltrs Ik pēc 20 000 km vai viena gada
Viskozitātes klase Synthetic 5W20
FORD apstiprināta ACEA A1/B1

API SN/CF

Tilpums ar eļļas fi ltru 4,10 litri
Tilpums bez eļļas fi ltra 4 litri

TEHNISKĀ APKOPE

Turpmākā informācija attiecas uz Ford EcoBoost dzinēju.

EĻĻAS FILTRA NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 20 000 km vai viena gada

GAISA FILTRA NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 60 000 km vai četriem 

gadiem

AIZDEDZES SVECES NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 60 000 km vai četriem 

gadiem
Spraugai starp elektrodiem ir jābūt 0,7 mm.

DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMA NOMAIŅA
Dzesēšanas šķidrumam nav noteikts apkopes intervāls.
Apstiprināts WSS-M97B44 organisks antifrīzs.
Sistēmas ietilpība 5,8 litri

ZOBSIKSNAS NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 240 000 km vai desmit 

gadiem

AGREGĀTU PIEDZIŅAS SIKSNAS NOMAIŅA
Nomaiņas intervāls Ik pēc 240 000 km vai desmit 

gadiem
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TEHNISKAS PIEZĪMES

B-MAX, C-MAX, Fiesta, Focus, Kuga, Mondeo, S-MAX

Pazīmes
P2107 — Akseleratora aktuatora vadības modeļa procesors.
P2108 — Akseleratora vadības ierīces veiktspēja.
Kādām pazīmēm darbnīcu speciālistiem būtu jāpievērš uzmanība:
• Augsts degvielas patēriņš.
• Nestabila darbība brīvgaitā.
• Atsevišķos gadījumos dzinēju nevar iedarbināt, vai arī to ir grūti iedarbināt. Ir novērojams spiediena samazinājums.

Iemesls Iekšējs aparatūras defekts dzinēja vadības blokā (PMC).
Iespējamais 
risinājums

Remonta procedūra.
• Pārbaudiet paātrinājuma sistēmas vadu un tā komponentu stāvokli no akseleratora pedāļa līdz dzinēja vadības blokam 

(PMC).
• Pārbaudiet droseļvārsta darbību.
• Pārbaudiet dzinēja vadības bloka (PMC) stāvokli un darbību.
• Nomainiet dzinēja vadības bloku (PMC).

FORD

Šajā sadaļā ir aprakstītas samazināta apjoma dzinēju biežāk sastopamās kļūdas. Neskatoties uz to, ka tirgū tie ir vien neilgu laiku, lietotāji ir paspējuši 
apzināt šī tipa dzinēju vājās vietas.

Šīs kļūdas tika izvēlētas no tiešsaistes platformas www.einavts.com. Šajā vietnē katram lietotājam ir pieejamas dažādas sadaļas: marka, modelis, sērija, 
skartā sistēma un apakšsistēma, kur, atkarībā no meklējamās informācijas, katru sadaļu var atlasīt atsevišķi.

B-MAX, C-MAX, Fiesta, Focus, Kuga, Mondeo, S-MAX

Pazīmes P0642 — Spriegums A, zems devēja nominālais spriegums.
P0643 — Spriegums A, augsts devēja nominālais spriegums.
P0651 — Spriegums B, devēja nominālais spriegums, atvērta ķēde.
P0652 — Spriegums B, zems devēja nominālais spriegums.
P0653 — Spriegums B, augsts devēja nominālais spriegums.
P1712 — Elektriskās pārnesumkārbas griezes momenta pieprasījuma signāls nav derīgs (tikai ASM). 
Asi rāvieni pie maziem apgriezieniem.
Nestabila dzinēja darbība brīvgaitā.
Dzinēju nevar iedarbināt; dažkārt to ir grūti iedarbināt.
Nepietiekama dzinēja jauda.
Daudzfunkciju ekrānā redzams kļūdas paziņojums „EAC FAIL”.

Iemesls Bojājums strāvas ķēdē starp akseleratora pedāļa devēju un droseļvārstu korpusu.
ŅEMIET VĒRĀ! Ja transportlīdzeklis nav avārijas stāvoklī un uz priekšējā paneļa nedeg akseleratora elektriskās sistēmas 
indikatora kontrollampa, tad kļūdu, iespējams, izraisa kāda cita sistēma.

Iespējamais 
risinājums

Remonta procedūra.
• Pārbaudiet, vai akumulatora strāvas vadi ir pievienoti elektriskā paātrinājuma sistēmas komponentiem.
• Salabojiet bojāto kabeļa posmu un uzstādiet tā aizsargizolāciju.
• Nomainiet bateriju.
• Nomainiet bojāto savienojumu.

FORD
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Citroën Berlingo III, C3, C4, C4 II, C5 III, DS3, DS4, Peugeot 207, 308, 3008, 508, RCZ

PSA GROUP

Audi A1, A3, SEAT Altea, Ibiza V, Leon, Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, Volkswagen Caddy III, Golf VI, Jetta IV, Polo, Touran

Pazīmes 16400–P0016 — Sadales vārpstas stāvokļa devējs (G40). Sadales vārpstas stāvokļa devējs (G28). Nepareiza korelācija. 1. 
stends.
16725–P0341 — Sadales vārpstas stāvokļa devējs. Devējs (G40). Signāls nav ticams.
P130A — Cilindrs ir atslēgts.
Dzinēja vadības bloka izdotie kļūdu kodi.
Transportlīdzeklim ir kāda no šādām pazīmēm:
• Neregulāra dzinēja darbība.
• Nevar iedarbināt dzinēju.
ŅEMIET VĒRĀ! Šis informatīvais materiāls attiecas tikai uz tiem transportlīdzekļiem, kuriem ir konkrētie izlaišanas datumi.

Iemesls Netiek sinhronizētas gāzu sadales fāzes.
Iespējamais 
risinājums

Remonta procedūra.
• Ar diagnostikas instrumentu nolasiet dzinēja vadības bloka izdotos kļūdu kodus.
• Attiecīgo kļūdas kodu ierakstiet šīs tehniskās piezīmes pazīmju laukā.
• Ja virzuļi nav bojāti, nomainiet piedziņas ķēdes komplektu.
• Ja virzuļi ir bojāti, vai arī kompresija ir mazāka par septiņiem bāriem, nomainiet piedziņas ķēdes komplektu, virzuļus, vārstus 

un aizdedzes sveces.
•  Ja ir bojāti cilindri, nomainiet dzinēja bloku un aizdedzes sveces.
•  Ar diagnostikas instrumentu dzēsiet dzinēja vadības bloka izdotos kļūdu kodus.
 Nolasiet dzinēja vadības bloka (ECU) kļūdu kodus vēlreiz, un pārliecinieties, ka šīs tehniskās piezīmes pazīmju laukā 
NEPARĀDĀS fi ksētie kļūdu kodi.
ŅEMIET VĒRĀ! Ir pieejams ražotāja ieteikts remonta komplekts.

VAG GROUP

Audi A1, A3, SEAT Altea, Ibiza V, Leon, Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, Volkswagen Caddy III, Golf VI, Jetta IV, Polo, Touran

Pazīmes
P0170 — 1. rinda, degvielas iesmidzināšanas sistēma. Sistēmā degmaisījums ir ļoti liess.
Dzinēja vadības bloks izdod kļūmes kodu.
Deg darbības traucējuma indikatorlampa (MIL).
Dzinējs darbojas ar asiem rāvieniem.
ŅEMIET VĒRĀ! Šis informatīvais materiāls attiecas tikai uz tiem transportlīdzekļiem, kuriem ir konkrētie izlaišanas datumi.

Iemesls Sprauslas atplūdes caurulē ir sakrājušies sodrēji.
Iespējamais 
risinājums

Remonta procedūra. Ar diagnostikas instrumentu nolasiet dzinēja vadības bloka (ECU) izdotos kļūdu kodus. Attiecīgo kļūdas 
kodu reģistrējiet šīs tehniskās piezīmes pazīmju laukā. Pārbaudiet sprauslu stāvokli. Ja tajās ir uzkrājušies sodrēji, notīriet 
sprauslas, izmantojot tīrīšanas piedevu. Ja pēc tīrīšanas kļūda nepazūd, sprauslas nomainiet. Ar diagnostikas instrumentu 
dzēsiet dzinēja vadības bloka (ECU) izdotos kļūdu kodus. Veiciet braukšanas testu (15 km) pie ātruma, kas pārsniedz 
3000 apgr./min. Izmantojot diagnostikas instrumentu, vēlreiz nolasiet dzinēja vadības bloka (ECU) izdotos kļūdu kodus un 
pārliecinieties, ka pazīmju laukā NEPARĀDĀS ierakstītais kļūdas kods.

VAG GROUP

Pazīmes
P2191 — Pie augstākas dzinēja slodzes degmaisījums kļūst pārāk liess.
Deg darbības traucējuma indikatorlampa (MIL).
Panelī var parādīties paziņojums par piesārņojuma novēršanas sistēmas novirzi.
Vērojams dzinēja jaudas zudums.
Dzinēja rāvieni diapazonā no 1500 līdz 2000 apgr./min. un dzinēja uzkaršana.

Iemesls Laika aizkave sadales vārpstas piedziņas ķēdē, ko izraisa sadales vārpstas piedziņas ķēdes hidrauliskais spriegotājs.
Iespējamais 
risinājums

Remonta procedūra.
• Ar diagnostikas instrumentu nolasiet dzinēja vadības bloka (ECM) izdotos kļūdu kodus.
• Izmantojot diagnostikas instrumentu, dzēsiet dzinēja vadības bloka (ECM) kļūdu kodus.
• Pārbaudiet sadales vārpstas piedziņas ķēdes garumu.
• Ja ķēdes garums ir vienāds vai mazāks par 68 mm, nomainiet hidraulisko spriegotāju.
• Ja sadales vārpstas piedziņas ķēdes garums pārsniedz 68 mm, nomainiet visus komponentus, kas attiecas uz sadales 

vārpstas piedziņas ķēdi.
• Pārprogrammējiet dzinēja vadības bloku ar atjauninātu programmatūru.
• Izmantojot diagnostikas instrumentu, vēlreiz nolasiet dzinēja vadības bloka (ECU) izdotos kļūdu kodus.
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Lieliski, augstākās kvalitātes stiklu tīrītāji ar plakanām, 
hibrīda un standarta slotiņām, kas atbilst 98%* 
autoparkos esošajiem auto. 

Jā, mēs pārbaudām stiklu tīrītājus savā Eiropas R&D centrā. Un sliktos laikapstākļos. 
Un reālās dzīves situācijās. Varam secināt, ka mūsu logu tīrītāji atbilst ļoti augstiem 
standartiem un OA dizainam un tehnoloģijai. Turklāt patiešām ilgi jāmeklē, lai atrastu 
automašīnu, kurai neatbilsts mūsu preču sortiments.  Tāpēc esam Champion. 

Uzziniet vairāk par Champion www.championautoparts.eu 

CHAMPION STIKLU TĪRĪTĀJI.

VĒTRU IZTURĪGA
STILKU TĪRĪTĀJU

* Avots: FMPI/TecDoc
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VEIKSTPĒJA.



Esi kopā ar inovācijām
Hankook Tire un Real Madrid

Kā viens veselums

ESI KOPĀ

Nemainīgi drošs luksuss
Pateicoties progresīvajai VAI sistēmai, kas ļauj vadītājam sekot transportlīdzekļa 
centrējumam, un aerodinamiskajām sānu sienām, kas samazina troksni un 
vibrācijas, Ventus S1 evo2  izpilda savu solījumu par izcilu veiktspēju un mazāku 
degvielas patēriņu.

ventus  S1  evo2


