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Professional
Vairāk zināšanu. Vairāk profesionalitātes. 
Labāka kvalitāte.
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REKLAMA 

Cienījamie klienti 
un sadarbības partneri!
 
Apsveicu Jūs ar “AD Professional” žurnāla jauno 2013. gada 
rudens sezonas numura izlaidumu. 
Tradicionāli žurnālā Jūs atradīsiet vērtīgu informāciju par mūsu 
produktu izvēli, par uzlabojumiem sadarbībā, papildus tehnisko 
informāciju un risinājumus tehniskām problēmām.
Man ir patiess gods par to, ka AD Baltic Latvijas auto biznesa 
tirgū veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus. Pēdējā gada laikā 
mēs esam paplašinājušies, atverot jaunu vairumtirdzniecības 
filiāli Valmierā un tāpēc spējam ātri un kvalitatīvi apkalpot 
mūsu uzticamos klientus Valmierā un tās apkārtnē. Pavasarī 
izveidojām loģistikas speciālista posteni un tagad sniedzam 
klientiem specpasūtījumu priekšrocības, kā arī attīstījām 
Extranet sistēmu, kam ir gan uzlabota ātrdarbība, gan izveidots 
lietotājam draudzīgāks interfeiss, plašākas meklēšanas opcijas un 
dokumentu atainošanas sadaļa.
Vēlos atkārtot mūsu, AD Baltic misiju - būt par vislabāko 
sadarbības partneri klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem. 
Šis īsais teikums atspoguļo mūsu plānotās darbības nākotnē, 
mēs cenšamies nodrošināt mūsu klientus ar jaunām iespējām un 
risinājumiem.
Novēlu visiem mūsu klientiem un partneriem aizraujošu un 
veiksmīgu atlikušo gadu un esmu pārliecināts, ka kopā mēs 
varam abpusēji stiprināt un attīstīt biznesu.
 
Ar cieņu,

Romāns Rešetņikovs
AD Baltic direktors
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„AD Baltic” klienta brauciens uz Velsas ralliju

Sākumā pajautāšu, ar ko nodarbojas 
Jūsu uzņēmums? Kas ir Jūsu klienti 
un kādus pakalpojumus piedāvājat 
klientiem?

Firma Anru Motors kopš 2003. gada 
nodarbojas ar automašīnu rezerves daļu 
mazumtirdzniecību, piedāvājot saviem 
klientiem daudzpusīgu palīdzību, pasūtot 
un uzstādot rezerves detaļas.

Kādēļ iegādājaties rezerves detaļas 
no AD Baltic, un cik apmierināti esat 
ar mūsu pakalpojumiem un piedāvāto 
preču kvalitāti? Vai preču klāsts jūs 
apmierina?

Vienlaicīgi ar AD Baltic mēs 
iegādājamies rezerves detaļas arī no 
citiem vairumtirgotājiem un Eiropas 
piegādātājiem. AD Baltic kopš ienākšanas 
Latvijas tirgū ir uzturējuši pareizu cenu 
politiku visās produktu grupās, tādēļ 
vienmēr esam bijuši apmierināti ar 
piedāvāto preču klāstu un kvalitāti. To 
pašu varam teikt arī par personālu, kurš 
vienmēr ir gatavs palīdzēt.

Kādas grupas preces Jūs galvenokārt 
iegādājaties?

Visās piedāvātajās produktu grupās mēs 
cenšamies atrast preces ar vislabāko cenas 
un kvalitātes attiecību, tādēļ nevaram izcelt 
nevienu konkrētu produktu grupu.

Godalgu Jūs nopelnījāt, piedaloties 
Delphi produktu akcijā. Kādēļ 
iegādājaties Delphi produktus? Cik 
uzticami ir Delphi piedāvātie produkti?

Tā kā Delphi produktus tāpat kā citu 
ražotāju produktus mēs pasūtām un 
tirgojam atbilstoši klientu vēlmēm, nevis 
paļaujoties uz reklāmu, tad kvalitāte 
vienmēr atbilst gaidītajam. Līdz šim esam 
vienmēr bijuši apmierināti ar Delphi 
produktiem, jo tie jau daudzus gadus tiek 
tirgoti Latvijas tirgū.

Īsa intervija ar Anru Motors līdzīpašnieku Ruslanu Grigorovicu, kurš 2012. gada balstiekārtas detaļu akcijas godalgā saņēma braucienu 
uz “Wales Rally” ralliju Lielbritānijā.

2012. gadā balstiekārtas detaļu 
akcijas godalga bija brauciens uz 
“Wales Rally” ralliju Lielbritānijā, un 
šo godalgu saņēma Jūsu uzņēmums. 
Kāds bija šis brauciens?

Mūsu brauciens uz Delphi loģistikas 
centru un “Wales Rally” ralliju Lielbritānijā 
ilga 5 dienas. Pirmā dienu galvenokārt 
pavadījām lidojumā un autobusa braucienā 
uz nakšņošanas vietu Stratfordā, skaistā 
Anglijas mazpilsētā. Otrās dienas rītā 
devāmies uz Delphi loģistikas centru, 
kur piedalījāmies apmācībā par dažādām 
produktu grupām un apskatījām arī pašu 
Delphi loģistikas centru. Vēlāk devāmies 
uz nakšņošanas vietu Velsā, no kurienes 
jau agri no rīta varēja doties vērot ralliju. 
Mums bija liels prieks ieraudzīt arī citus 
tautiešus līdzjutēju vidū. Pēdējā rallija dienā 
apciemojām rallija apkalpošanas parku, 
kur nācās ar nožēlu atzīt, ka īstam rallija 
cienītājam vienmēr jābūt pie rokas papīram 
un zīmulim, jo tur savas autogrammas 
dalīja tādi vīri kā  Sebastians Loebs, Jari-
Mati Latvala, Peters Solbergs, Ots Tenaks 
un citi. Esam no sirds pateicīgi par AD 
Baltic rīkoto piedzīvojumiem bagāto un 
atmiņā paliekošo braucienu.

Prezentējam atjaunoto www.adbaltic.lv mājaslapu
Vairāk informācijas, vairāk profesionalitātes, vairāk kvalitātes

Vēlamies Jums prezentēt atjaunoto www.
adbaltic.lv mājaslapu. Atjaunots ne tikai 
mājaslapas dizains, bet palielināts arī 
jaunumu apjoms, ieviesta piegādātāju 
meklēšana pēc produktu specializācijas, 
sniegtas piegādātāju prezentācijas un 
detalizētāki mūsu apakšnodaļu kontakti.
Mājaslapā atradīsiet informāciju par 
mūsu uzņēmuma vēsturi, par piederību 
vienai no lielākajām automašīnu detaļu 
vairumtirdzniecības grupām ”AD 
International”, informāciju par tās 
piegādātajām detaļām, AD produktu 
aprakstus, attēlus un tehnisko informāciju, 
kā arī papildinātu iekārtu un instrumentu 
katalogu. Šajā, pastāvīgi atjaunotajā, 
katalogā atradīsiet ne tikai tehnisko 
informāciju par produktiem, bet arī, 
ievietojot Jums nepieciešamās preces 
grozā, ar vienu taustiņa klikšķi varēsiet 
nosūtīt pieprasījumu tieši ”AD Baltic” 
tirdzniecības pārstāvjiem. Aicinām Jūs 
apskatīt atjaunoto ”AD Baltic” mājaslapu! 
To atradīsiet adresē www.adbaltic.lv 

• tā ir ļoti vienkārši lietojama.
• nav nepieciešams datorā instalēt papildus 
programmas.
• nav nepieciešams veikt atjauninājumus.
• lietotāja izvēlne ir pilnībā konfigurējama.
• iespējams izvēlēties automašīnu, kurai 
tiek meklēta nepieciešamā detaļa.
Ceram, ka pastāvīgi atjaunotās ADeCAT kataloga funkcijas arī turpmāk atvieglos un paātrinās Jūsu darbu,  izvēloties, pasūtot 
un iegādājoties augstākās kvalitātes automašīnu detaļas.

ADeCAT – visērtākā sistēma, jo:

• detaļu iespējams atrast, ievadot tās 
oriģinālo kodu.
• uzstādīts detaļu tiešās pasūtīšanas 
modulis.
• detaļu attēlu galerija palīdz identificēt 
nepieciešamo detaļu.
• sniegts vizuāls tehniskais materiāls, kas 

saistīts ar dažādu detaļu montāžu, 
uzstādīšanu vai nomaiņu (simbols    ).
• apskatāmas publikācijas (sludinājumi).
• apskatāmas akciju cenas utt.

Rallija starta vieta bija pārpildīta ar dažādu marku automašīnām.
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Kā Extranet sistēmā atrast Jums nepieciešamo eļļu

Atsaucoties uz Jūsu ierosinājumiem, turpmāk katrā izdevumā sniegsim īsu informāciju par to, kā ātrāk atrast meklējamo preci Extranet 
sistēmā.
Šoreiz palīdzēsim atrast nepieciešamo eļļu. Meklēšanu sāciet, izvēloties grupu/apakšgrupu/tipu (1) un preču grupu „Eļļas, šķidrumi“ (2).

Kad iepriekš norādītās darbības ir izpildītas, izvēlieties preču apakšgrupu, tipu (3). Preču tipu varat arī neizvēlēties, tikai tādā gadījumā 
produktu sarakstu veidos analoģiski produkti, kas atrodami visā mūsu sortimentā.  
Detalizētāka preču atlasīšana iespējama, norādot preču parametrus: pielietojumu, produkta tipu, tā viskozitāti (SAE/ISO) un iepakojuma 
izmēru (4).

Atsevišķu eļļu viskozitāte pēc SAE netiek norādīta, tādā gadījumā jāatzīmē tikai to pielietojums, piemēram, ATF, LDS, LHM, CHF 
11S, 2T-Stroke (5). Tādā veidā tiek atvieglota to eļļu meklēšana, kurām netiek piemērota vai lietota ierobežotā SAE klasifikācija.
Izvēlieties nepieciešamos eļļošanas līdzekļus, ielieciet preces grozā un turpiniet iepirkšanos kā parasti (6).

3 4
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Atskats uz ADI sanāksmi

Šī gada 17.-19. aprīlī ADI partneri un 
piegādātāji tikās XV ADI sanāksmē. Šogad 
tā notika Lēvenai blakus esošajā Brabanthal 
kongresu centrā. 

Dalībniekiem bija ļoti daudz iespēju 
nodibināt jaunus kontaktus (170 
dalībnieki (1/3 no tiem veidoja ADI 
partneri, 2/3 – ADI piegādātāji) 
noorganizēja gandrīz 400 tikšanās), bez 
tam tradicionāli tika pasludinātas šādas 
2013. g. nominācijas:

• 17. aprīlī, trešdienā, tika pasludināts 
Gada rezerves daļu tirgus speciālists. 
Uzvarētājs tika izvēlēts jau pirms 
pasākuma, izmantojot ADI sanāksmes 
platformu tiešsaistē. Par to kļuva Roberts 
Hansers (Robert Hanser) (”Bosch”), kurš 
pēdējo 12 mēnešu laikā devis vislielāko 
ieguldījumu automašīnu rezerves daļu 
tirgū. 

• 18. aprīlī, ceturtdienā, tika izvēlēts 
Gada piegādātājs. Ņemot vērā vērtēšanas, 
ko pēc dažādiem kritērijiem veica 
ADI partneri, rezultātus, par Gada 
piegādātāju pasludināts uzņēmums 
”Mann&Hummel”. ”MANN Filter” 

Par Gada piegādātāju pasludināts uzņēmums ”Mann&Hummel”.

ADI prezidents Olivers Roukss (Olivier Roux).

komanda priecājās par to, ka šo titulu 
ieguvusi jau 3. reizi!

• Izmantojot otrās paaudzes „Automotive 
Quiz“ aptaujas metodi un ”Eure!Car” (*) 
tehnoloģijas treniņu automašīnu, fināla 
”pitstop” sacensībās pārbaudītas dalībnieku 
tehniskās zināšanas un fiziskās spējas.

Jaunie un daļēji jaunie ADI partneri:

* ADI sveic jauno partneri no Lielbritānijas 
– uzņēmumu IFA – un priecājas par 
partnerības līguma noslēgšanu ar spēcīgu 
rezerves daļu tirgus tirdzniecības pārstāvju 
grupu. 

* ADI sveic uzņēmumu ”ADI Tunisia”, 
ar ko tagad izveidota tieša partnerība, bet 
pirms tam sadarbība ilgu laiku tika veikta 
caur ”ADI France”.

”AD Tunisia” ir nozīmīga UTIC grupas 
locekle. Šis uzņēmums ir straujas attīstības 
tirgus, kuru veido 1,4 miljoni automašīnu, 
un tās darbība ir ārkārtīgi nozīmīga. 

ADI partneri veiksmīgi stiprina esošās 
attiecības:

* ”AD Italia” pievienojās pie GIADI, līdz 
šim neatkarīgas reģionālo tirdzniecības 

pārstāvju grupas, un materiāli transformēja 
savu stāvokli Itālijas IAM.

* Pie ”AD Russia” pievienojās uzņēmums 
„Berg“ – spēcīgs tirdzniecības pārstāvis ar 
14 filiālēm. 

* Pie ”AD Carat” pievienojās spēcīgs 
reģionālais tirdzniecības pārstāvis 
”Hengstenberg”.

* ”AD Central Asia” uzsāka attīstību otrpus 
Kazahstānas, precīzāk Azerbaidžānā.
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„Eure!Car” apmācības

• ADI priecājas, ka Eure!Car programmu tagad atbalsta 16 ADI partneri-piegādātāji. Tas uzlabos mācību kursu kvalitāti un 
nozīmību. 

• ADI turpina pakāpeniski paplašināt programmas ģeogrāfiju, jo tai svarīga pilnīga pašatdeve no to ADI partneru  puses, kas 
nolēmuši šo programmu īstenot savā valstī.

• Lai kvalitatīva tehniskā informācija kļūtu pieejama visu tirdzniecības pārstāvju klientu bāzēs esošajiem profesionālajiem 
tehniķiem, ADI dažādās valodās izdevusi speciālu tehnisko bukletu. 

• ADI partneri pastāvīgi investē mācību tehniskajā bāzē.

”NARVA” piedāvā plašu ražojumu 
sortimentu, kas apmierina speciālistu 
vajadzības visā pasaulē.

”NARVA” ražojumu un ražošanas 
procesu kvalitāte tiek regulāri kontrolēta. 
”NARVA” ražojumi atbilst EEK* (Eiropas 
Ekonomikas komisijas) noteikumiem un 
citām juridiskajām prasībām. ”NARVA” 
ražošanas, mārketinga un loģistikas procesi 
tiek kontrolēti pēc starptautisko ISO** 
tehnisko standartu prasībām. EEK ir 
sagatavojusi automašīnu rūpniecībai un 
tās piegādātājiem paredzētas starptautiskas 
rekomendācijas, tādā veidā tiecoties 
samazināt šķēršļus tirdzniecībai un 
palielināt satiksmes drošību. Ražojumus, 
kuri neatbilst EEK noteikumiem, Eiropā 
pārdot nedrīkst. ”NARVA” ražojumi atbilst 
EEK noteikumiem Nr. 37 un 99, kuros 
sniegtas rekomendācijas par kvēldiega 
spuldzēm, tai skaitā izmēriem, gaismas 
plūsmu un jaudu. Atbilstība  ISO/TS 
16949 standartam ir pierādījums tam, ka 
drošība un stabilitāte ”NARVA” ražošanas, 
mārketinga un loģistikas procesos ir spēcīgi 
integrētas.

”NARVA” motorizēto transportlīdzekļu lampas
– kvalitāte un uzticamība 

NARVA spuldzes atbilst EEK noteikumiem 
Nr. 37 un 99, kuros sniegtas rekomendācijas 
par kvēldiega spuldzēm, tai skaitā izmēriem, 
gaismas plūsmu un jaudu.

Kods Specifikācijas

17177 W5W 12V 5W WEDGE BASE W2,1X9,5d

Kods Specifikācijas

48630 H1 RPB +  55W HALOGEN P14,5s

48320 H1 12V 55W HALOGEN P14,5s

48616 HB3/9005 RPB +  60W HALOGEN P20d

17635 P21W 12V 21W STOP BA15s

48677 H4 RPB +  60/55W HALOGEN P43t

17125 C5W 11x35 12V 5W FESTOON  SV8,5

48889 H4 LL 60/55W HALOGEN P43t

48078 H11 LL 55W HALOGEN PGJ19-2

48328 H7 12V 55W HALOGEN PX26d

48633 H3 RPB +  55W HALOGEN PK22s

48881 H4 12V 60/55W HALOGEN P43t

Kods Specifikācijas

48322 H1 LL 55W HALOGEN P14,5s

48329 H7 LL 55W HALOGEN PX26d

17916 P21/5W 12V 21/5W STOP BAY15d

48638 H7 RPB +  55W HALOGEN PX26d

STANDARTA

E-KATALOGĀ

RANGE POWER BLUE+

LONG LIFE

• NARVA pieredze apgaismošanas 
jomā – vairāk nekā 60 gadu.

• Visa ražošanas procesa laikā 
tiek veiktas vispusīgas ražojumu 
pārbaudes.

• Nepārtraukti tiek pārbaudīta 
ikvienas spuldzes kvalitāte.

• Tiek pārbaudīta ražojumu 
atbilstība prasībām un starptautiskie 
sertifikācijas procesi, ieskaitot ISO/
TS 16949, DIN EN ISO 14001, ECE 
37 standartus.

• Pastāvīgi notiek investēšana 
ražojumu uzlabošanā un jaunu 
procesu izveidē.

Visus ”NARVA” apgaismošanas 
risinājumus raksturo vairāk nekā 60 
gadus ilga praktiskā pieredze. Lai 
uzlabotu un saglabātu ražojumu 
kvalitāti, ”NARVA” veic pastāvīgas 
automašīnu apgaismošanas 
izstrādājumu pārbaudes. Visu 
kvalitātes prasību ievērošana garantē 
”NARVA” ražojumu uzticamību.

Turpmāk visās AD Baltic filiālēs meklējiet NARVA motorizēto transportlīdzekļu spuldzes!
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Sezonas produkti Sezonas produkti

E-KATALOGĀ

550014042 SMF 555065048 SMF

560077054 SMF 570014064 SMF

588027075 SMF 565105058 SMF

580035074 SMF 600130086 SMF

E-KATALOGĀ

544402044 AD 545155033 AD

556400048 AD 560409054 AD

560412051 AD

562107051 AD 600402083 AD

560413051 AD

565106054 AD 680032100 AD

725012115 AD

E-KATALOGĀ

570144064 AD 574104068 AD

577400078 AD 580406074 AD

591400074 AD 591401074 AD

Akumulatoru kvalitāti garantē pasaulē pazīstamākais ražotājs

”Start Extreme” akumulatori, kuri ir 
īpaši piemēroti dīzeļdzinējiem

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

”Start Extreme” priekšrocības:

• Hermētisks SMF akumulatora korpuss, kas neprasa apkopi.

• Līdz 30 % lielāka iedarbināšanas jauda.

• Uzlādes līmeņa indikators.

• Nodrošināta iedarbināšana ekstremālu temperatūru apstākļos.

• Īpaši piemērots dīzeļdzinējiem.

• Lielāka drošība.

”AD” akumulatoru īpašības:

• akumulatoru ražošanā izmantotie 
pārsegi - separatori paildzina 
akumulatoru lietošanas laiku.
• radiālās konstrukcijas režģi palielina
strāvu automašīnas iedarbināšanai
aukstā laikā un citus tehniskos 
parametrus.
• akumulatoriem gandrīz nemaz nav 
nepieciešama apkope un tie patērē ļoti 
nelielu ūdens daudzumu.
• pateicoties zemajai pašizlādei, 
papildus neuzlādējot ir iespējams 
izmantot akumulatoru līdz pat pus 
gadam.
• akumulatori stabili darbojas pie lielas 
slodzes, tādēļ lieliski piemēroti arī 
dīzeļdzinēju automašīnām.
• akumulatori atbilst augstajām 
pasaules kvalitātes un vides prasībām.

Ca/Ca akumulatoru priekšrocības, 
salīdzinot ar Sb/Ca un Sb/Sb 
akumulatoriem:

• Hermētisks SMF akumulatora korpuss, 
kas neprasa apkopi.
• Liels enerģijas blīvums.
• Mazāks ūdens patēriņš.
• Lielāka iedarbināšanas strāva.
• Minimāla pašizlādēšanās (<1 %).
• Izturība lielas izlādes gadījumā.
• Labāka drošība (slēgta sistēma).

VARTA progresīvie akumulatori, kas paredzēt
hibrīdautomašīnām un elektriskajām automašīnām 

Uzņēmums „Johnson Controls“ ir pasaules līders svina-skābes akumulatoru, kā arī hibrīdautomašīnu un elektrisko automašīnu 
modernizēto akumulatoru ražošanā. Uzņēmuma 30 rūpnīcas lielākajiem automašīnu ražotājiem un rezerves daļu tirgus 
pārdevējiem piegādā vairāk nekā trešdaļu no visā pasaulē pārdoto svina-skābes akumulatoru apjoma. Ieviešot jaunas inovācijas, 
„Johnson Controls“ ir radījis modernizētu ražošanas nozari akumulatoriem, kuri paredzēti hibrīdautomašīnām un elektriskajām  
automašīnām. „Johnson Controls“ – pasaulē pirmais uzņēmums, kas izgatavojis litija-jonu akumulatorus, kuri paredzēti masveidā 
ražotām hibrīdautomašīnām. 

Unikāla „SpiralCell“ tehnoloģija

• Enerģijas piegāde to patērējošām 
iekārtām.
• Divreiz ilgāks ekspluatācijas laiks.
• Aizsardzība pret iztecēšanu 
(ekoloģiskums).
• 15 reižu lielāka izturība pret vibrāciju.
• Montējams dažādās pozīcijās.

Modulārās bateriju sistēmas

Šādas sistēmas atvieglo arī iegādes procesu, 
jo akumulatora komponentus iespējams 
iegādāties no viena piegādātāja. Lai 
atvieglotu uzstādīšanu, nākotnē šajās 
sistēmās var tikt iemontēti šķidrumu 
rezervuāri, enerģijas sadales bloks un citi 
zem motora pārsega esošie komponenti. 
Pilnīgi integrētā sistēmā  ir akumulators, tā 
paliktnis, stiprinājumi un visi turētāji, kas 
paredzēti šo komponentu nostiprināšanai 
automašīnā.
• Apmierina drošības, komforta un izmēra 
prasības
• Pilnīgi integrēta sistēma
• Oriģinālo iekārtu ražotājiem palīdz 
samazināt montāžas izmaksas, kā arī 
samazināt nepieciešamību pēc uzglabāšanas 
vietas. 

Līgumi ar mikro hibrīdautomašīnu ražotājiem:

„Audi“ A3, A4, A5, „A5 Sportback“
„BMW“ 1, 3, 5, 6, 7 serijos + „Mini“ (visi modeļi)
„Daimler“ A, B, C, E, S klasės + SMART („Micro Hybrid Drive“)
„Hyundai“ ir „Kia“ iX35, i30, „Cee’d“
„Land Rover“ „Freelander“
„Volvo“ C30, S40, V50
 “VW” „Golf“, „Passat“, „Polo“

AGM (Absorbent glass mat) mikrohibrīdi

• 3–4 reizes lielāks ciklu skaits (450), lai saskaņotu darbību ar visām iedarbināšanas/
apstāšanās reizēm.
• Lielāka uzlāde (paredzēta rekuperētās elektroenerģijas uzkrāšanai bremzējot).
• Iespēja darboties arī ievērojami mazākas uzlādes stāvoklī (lai bremzējot tiku uzkrāta 
rekuperētā elektroenerģija).
• Lielāka dzinēja iedarbināšanas efektivitāte.
• Lielāks izlādes dziļums (DOD) – līdz pat 25 % (lielāka efektivitāte).

E-KATALOGĀ
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START-STOP PLUS  
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595901085  
START-STOP PLUS  

(AGM)

570901076  
START-STOP PLUS  

(AGM)  

605901095  
START-STOP PLUS  

(AGM)  

580901080  
START-STOP PLUS  

(AGM)

„SpiralCell“ 

Mūsdienās automašīnās lietojam 
arvien vairāk lukturu, LCD ekrānus, 
spēļu sistēmas, audio aparatūru, 
portatīvos datorus un mobilos 
telefonus. Tam nepieciešams jaudīgāks 
enerģijas avots. OPTIMA akumulatori 
var piegādāt tik daudz enerģijas, cik 
šādām automašīnām nepieciešams. 

„PowerFrame“ 
pozitīvais režģis 

pozitīvā 
plate 

AGM 
separators

negatīvais 
režģis

negatīvā 
plate
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MANN-FILTER pārplūdes vārsti 
darbojas īpaši precīzi. Tie atveras 
tikai obligātas nepieciešamības 
gadījumā un tikai uz noteiktu laiku, 
lai pasargātu dzinēju no paātrinātas 
nolietošanās.

MANN-FILTER filtriem ir stabili vāciņi, 
bet centrā – balsta caurulīte, tāpēc 
tie ir īpaši stingri un iztur arī papildu 
spiedienu, kas veidojas, iedarbinot 
aukstu dzinēju ziemā.

„MANN-FILTER” eļļas filtri – kvalitātei atbilstoša vērtība 

Moderno automašīnu dzinēji ir tehniski sarežģīti un kompleksi. Lai dzinēju darbība būtu optimāla, ir svarīgi nodrošināt nepārtrauktu 
rūpīgi filtrētas eļļas piegādi. Nepietiekami izfiltrēta eļļa un neatbilstoša eļļošanas līdzekļa lietošana paātrina nolietošanās procesu, 
kas var beigties ar vissliktāko no variantiem – dzinēja defektiem un pilnīgu dzinēja sabojāšanu. Speciālisti to lieliski saprot un, 
mainot eļļas filtrus, daudz uzmanības pievērš filtru kvalitātei. 

Eļļošanas līdzekļa piegādi nodrošina 
vārsti 

Vienkāršas konstrukcijas skrūvējamie 
(spin-on) eļļas filtri veidoti no šādām 
pamatdetaļām: skrūvējama vāciņa ar 
ārēju blīvi, filtra korpusa ar filtrēšanas 
elementiem un to virzošo detaļu. Virzošās 
detaļas notur filtrēšanas elementus 
pareizā stāvoklī. Vairumam kvalitatīvo 
skrūvējamo filtru ir dzinēju saudzējoši 
papildkomponenti. MANN-FILTER 
ražo kravas transportam paredzētus 
filtrus ar īpaši elastīgām speciālas formas 
membrānām, kuras neļauj eļļai iztecēt no 
filtra pat tādā gadījumā, ja automašīna ir 
novietota nokalnē un dzinējs ilgu laiku, 
piemēram, visu nakti netiek darbināts. 
Iedarbinot dzinēju, nekavējoties tiek 
sākta dzinēja komponentu ieeļļošana. 
Tas pasargā dzinēju no nolietošanās. 
Noslāpējot dzinēju, gravitācijas iedarbībā 
eļļa uzreiz pārstāj cirkulēt. Ja nebūtu vārsta, 
kas aizsargā no iztecēšanas, eļļa pamazām 
iztecētu no filtra un kanāliem un atgrieztos 
eļļas savācējtvertnē. 

Dzinēja eļļošana neapstājas pat zemas 
temperatūras apstākļos

Augstas kvalitātes MANN-FILTER 
filtriem bieži ir tā saucamie pārplūdes 

vārsti. Tie nodrošina dzinēja eļļošanu 
pat īpaši sarežģītos apstākļos. Tāda 
situācija rodas, iedarbinot aukstu dzinēju 
temperatūrā, kas zemāka par 0°C.
Sasalusi eļļa kļūst ļoti viskoza un caur filtru 
tā spēj iztecēt tikai liela spēka iedarbības 
rezultātā. Šādā izņēmuma gadījumā ir īpaši 
svarīgi, lai īstajā brīdī atvērtos pārplūdes 
vārsts un eļļa, apejot filtru, nokļūtu 
dzinējā. Kā skaidro Vellera kungs (Weller), 
iespējams droši apgalvot, ka labāk jau 
nefiltrēta eļļa dzinējā nekā nekāda eļļa. 
Dzinējam darbojoties, eļļa sasilst, kļūst 
mazāk viskoza un vieglāk plūst caur filtru, 
tāpēc vairs nav nepieciešams papildu spēks. 
Pārplūdes vārsts uzreiz pilnībā aizveras. 

Stabilitāte un ilglaicīga izturība

Virsējais MANN-FILTER filtra vāciņš 
izgatavots no 5 mm biezas tērauda loksnes. 
Masīvais vāciņš nodrošina visa filtra 
stabilitāti. Filtra uzstādīšanu un izņemšanu 
atvieglo precīza stiprinājuma vītne. Svarīgu 
funkciju veic arī uz filtra stiprinājuma 

savienojuma esošā paplāksne, kas 
nodrošina eļļas necaurlaidību. Tā aizsargā 
no eļļas iztecēšanas un nodrošina izturīgu 
filtra savienojumu ar dzinēju automašīnas 
kustības laikā. Speciālā rievā iemontētā 
paplāksne kalpo droši un ilgi. Paplāksnes 
tiek izgatavotas no ļoti kvalitatīva, zemā 
temperatūrā īpaši izturīga elastomēra.

Pretnoplūdes aizsardzība, veicot 
izturības testu

Filtra korpuss izgatavots no 
spiedienizturīga un no korozijas aizsargāta 
materiāla. To apstiprina pamatīgi testi, 
kuros filtrs ticis pakļauts dažādu līmeņu 
pulsējošam spiedienam. Impulsu skaits, kas 
MANN-FILTER ražojumiem jāiztur bez 
bojājumu rašanās, norādīts automašīnas 
ražotāja sniegtajos tehniskajos datos.
Šādas pulsācijas testus MANN-FILTER  
inženieri veic, lai pārbaudītu filtru 
stabilitāti un to izturību pret eļļas noplūdi. 
Filtrēšanas speciālists MANN+HUMMEL 
piedāvā arī speciālus filtru korpusos 
iemontējamus atvienošanas mehānismus, 
kas atvieglo un paātrina filtra izņemšanu 
pat no šauras dzinēja kameras un samazina 
rokas slīdamības risku, veicot tehniskās 
apskates darbus.

Optimāla ieloču ģeometrija filtrēšanas 
virsmas maksimālai palielināšanai

Filtra pamatsastāvdaļa ir filtrēšanas 
elements. Tieši šis elements attīra eļļu un 
pēc būtības veic filtra galveno uzdevumu. 
Lai filtrēšana tiktu veikta rūpīgi un 
efektīvi, filtrēšanas elements izgatavots 
no īpaši kvalitatīviem materiāliem. 
Optimālā MANN-FILTER filtrēšanas 
materiāla ieloču ģeometrija filtrēšanas 
virsmu palielina maksimāli. Piemēram, 
dažu citu filtru iekšējās virsmas laukums 
ir gandrīz trīs reizes mazāks. Ne mazāk 
svarīgi aspekti ir arī optimāla filtrācija, ilgs 
lietošanas laiks un filtrēšanas materiāla 

Vērtībai atbilstoša kvalitāte

MANN-FILTER veido gandrīz 99% 
no Eiropas tirgus pārklājuma un ražo 
filtrus, kas ir piemēroti gandrīz visiem 
vieglo un kravas automašīnu modeļiem. 
Šobrīd skrūvējamo filtru sortimentu veido 
apmēram 640 dažāda veida lietošanai 

E-KATALOGĀ

W719/5  W940/25  

W719/30  

W75/3  

W67/1

kvalitāte. Filtrēšanas materiāla porām 
jābūt īpaši mazām un jāspēj aizturēt lielu 
sārņu daudzumu. Tāpēc MANN-FILTER 
lieto sintētiskus vai ar sintētisku šķiedru 
palīdzību nostiprinātus celulozes filtrēšanas 
materiālus. Šī uzņēmuma ražotie filtri 
nevainojami darbojas augstā temperatūrā, 
bez tam tie ir īpaši izturīgi pret agresīviem 
sintētiskās eļļas piemaisījumiem. Šādi 
piemaisījumi var samazināt no parastiem 
materiāliem ražoto filtru elastību un 
izturību. Ļoti svarīgi ir arī tas, lai filtra 
elementi būtu izturīgi pret mehānisku 
iedarbību. 

MANN-FILTER lieto sintētisku vai ar sintētisku šķiedru palīdzību nostiprinātu celulozes filtrēšanas materiālu. Šī uzņēmuma 
ražotie filtri nevainojami darbojas augstā temperatūrā, bez tam tie ir īpaši izturīgi pret agresīviem sintētiskās eļļas 
piemaisījumiem. Šādi piemaisījumi var samazināt no parastiem materiāliem ražoto filtru elastību un izturību.

paredzēti filtru modeļi. MANN-FILTER 
neatkarīgajam rezerves daļu tirgum piegādā 
oriģinālo iekārtu kvalitātes standartiem 
atbilstošus filtrus. Zemākas kvalitātes 
filtri nav īpaši lētāki. Pērkot tādus filtrus, 
iespējams ietaupīt summu, kas vienāda 
ar avīzes cenas vērtību. Darbnīcām un 

izplatītājiem ir vērts maksāt mazliet 
vairāk par atzīta zīmola produktu, jo 
MANN-FILTER filtri garantē uzticamu 
dzinēja aizsardzību. Tie var pasargāt 
no nevēlamiem un biežiem remonta 
izdevumiem. Šie filtri ir investīcija klienta 
apmierinātībā un ilglaicīgā uzticībā. 

Fiksators, kas aizsargā no nevēlamas 
eļļas pārplūdes

Speciāli reljefi iegriezumi nodrošina to, 
lai filtrēšanas materiāla ieloces saglabātu 
stingrību, bet atstarpes starp tām būtu 
vienādas un stabilas. Tie neļauj materiāla 
ielocēm sablīvēties un salipt kopā. Ļoti 
svarīgi arī, lai filtrēšanas elements paliktu 
vietā, pat mašīnai vibrējot. Filtrēšanas 
elementa nofiksēšanai MANN-FILTER 
ir izveidojis filtrēšanas elementa 
virzošo detaļu plakanas atsperes formā. 
Virzošā detaļa ne tikai notur filtrēšanas 
elementu ass un radiālajā virzienā, bet 

arī saglabā uzticamu skrūvējamā vāciņa 
hermētiskumu. Tādēļ neizfiltrētā eļļa, kas 
plūst pa apvedkanāliem, vairs nevar apiet 
filtrēšanas elementu.
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Svārstīga ziemas temperatūra:
vispiemērotākā sezona īpašajiem „Sogefi“ dīzeļdegvielas filtriem 

„Sogefi“ dīzeļdegvielas filtri, kam raksturīgas nevainojamas ekspluatācijas īpašības, ir vislabākā izvēle, tuvojoties ziemai, jo tieši tas 
ir laiks, kad jāparūpējas par dīzeļdegvielas filtru nomaiņu. Uzņēmuma „Sogefi“ – filtru ražošanas līdera Eiropā – ražotie modernie 
produkti atbilst nemitīgi augošajām dīzeļdegvielas filtru tirgus prasībām.

„Sogefi“ dīzeļdegvielas filtri pārsniedz 
speciālās prasības, kas attiecināmas 
uz obligāto tehnisko apkopi ziemā. 
Temperatūrai pazeminoties zem 0°C, ir 
svarīgi laikus pārbaudīt dīzeļdegvielas 
filtrus. Dīzeļdegvielas filtrēšanas 
komponenti var būt ļoti jūtīgi pret 
negatīvas temperatūras iedarbību. 
Neatbilstošas tehniskās apkopes dēļ 
ūdens var sasalt un dabiskā degvielas 
plūsma var tikt bloķēta, izraisot dzinēja 
raustīšanos. Tas var nodarīt lielu kaitējumu 
automašīnai.
Neskaitot uzlaboto tehnisko apkopi ziemā, 
modernie „Sogefi“ filtri atbilst visām 
nemitīgi augošajām tirgus prasībām. Šis 
neatkarīgā rezerves daļu tirgus uzņēmums 
tagad spēj nepārtraukti piedāvāt oriģinālo 
iekārtu kvalitātes standartiem atbilstošus 
filtru aizvietotājus, bet, ņemot vērā, 
ka Eiropā šobrīd 32% automašīnu ir 
dīzeļdzinēja automašīnas, šie skaitļi 
nemitīgi pieaug. Pēc „Sogefi“ aprēķiniem 
2013. g. uzņēmumam piederēs 30% no 
neatkarīgā dīzeļdegvielas filtru rezerves 
daļu tirgus, un tas apmierinās vairāk nekā 
98% no piegādātāju ikdienas vajadzībām. 

Dīzeļdzinējiem attīstoties, stingrākas 
kļūst arī prasības attiecībā uz sistēmas 
aprīkojuma sagatavošanu un tehnisko 
apkopi. Īpaši svarīgi ir kļuvuši dīzeļdzinēju 
filtrēšanas komponenti. Piemēram, 
salīdzinot ar parastajiem dīzeļdzinējiem, 
kuriem ir degšanas priekškamera, jaunās 
paaudzes dzinējos izsmidzināšanas 
spiediens palielinās desmit reižu, tāpēc 
tie kļūst īpaši jūtīgi attiecībā uz degvielas 
tīrību. Netīrumu daļiņas neatgriezeniski 
bojā sistēmu, sākot no sūkņa līdz 
izsmidzinātājiem. Bez tam pat neliels 
ūdens daudzums var ietekmēt visas 
sistēmas ieeļļošanu, izraisot nopietnus 
bojājumus. 
Lai atbilstu šīm prasībām, dīzeļdzinēju 
filtri ir pilnveidoti tā, lai tie spētu 
apmierināt šādas mūsdienu dzinēju 
vajadzības. „Sogefi“ dīzeļdegvielas filtri spēj 
atdalīt 95% daļiņu, kas ir lielākas par 5 
μm. Bez tam tajos ir iemontēti elektroniski 
degvielas sildītāji un ūdens līmeņa sensori, 
kas uztver pat ļoti niecīgu ūdens klātbūtni 
degvielā. Modernās filtrēšanas tehnoloģijas 
visu gadu lieliski aizsargā plaši izplatītās 
„Rail“ iesmidzināšanas sistēmas.

„Sogefi“ dīzeļdegvielas filtri pārsniedz 
speciālās prasības, kas attiecināmas uz 
obligāto tehnisko apkopi ziemā, un atbilst 
visām arvien augošā tirgus prasībām.

E-KATALOGĀ
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„Transmax Dual“ un TITAN ATF 7134 FE - 
eļļa automātiskajām ātrumkārbām 

TITAN ATF 7134 FE – jauns augstākās 
kvalitātes automātisko transmisiju 
šķidrums

TITAN ATF 7134 FE izveidojis 
uzņēmums „Fuchs“, kas piegādā 
automašīnām paredzētus produktus.
Šis augstākās kvalitātes automātisko 
transmisiju šķidrums, kas samazina 
degvielas patēriņu, radīts speciāli 
atjaunotām vieglo automašīnu 
automātiskajām pārnesumkārbām „7-
-G Tronic Plus“ (NAG II +), ko ražo 
uzņēmums „Daimler AG“. Tas ievērojami 
samazina degvielas patēriņu. TITAN 
ATF 7134 FE – viszemākās viskozitātes 
automātisko transmisiju šķidrums 
automašīnu rūpniecībā. Modernākā 
piedevu tehnoloģija nodrošina vislabākos 
berzes raksturlielumus un sniedz 
nevainojamu aizsardzību pret nolietošanos, 
neraugoties uz šķidruma zemo viskozitāti. 
Īpaši stabilā berze nodrošina optimālu 
efektivitāti, pārslēdzot pārnesumus visā 
šķidruma lietošanas laikā (starp mainīšanas 
reizēm).
TITAN ATF 7134 FE šķidrumam piešķirts 
MB apstiprinājums 236.15. Ņemiet 
vērā, ka MB 236.15 apstiprinājums nav 
savienojams ar vecākām MB automātisko 
transmisiju šķidruma specifikācijām, 
piemēram, 236.14 un MB 236.12!
Ražojums tiek pārdots šādu tilpumu 

iepakojumos:
1 l; 4 l; 20 l; 60 l; 205 l.
Pašreizējais ekspluatācijas īpašību apraksts 
sniegts tabulā Specifikācija 

„Transmax Dual“ – eļļa, kas piemērota 
jaunajām divsajūgu pārnesumkārbām

Divsajūgu pārnesumkārbas kļūst 
par dominējošo tehnoloģiju Eiropā. 
Uzņēmums „Castrol“ atšķiras ar to, ka 
spēj piedāvāt vienu risinājumu visiem 
vadošajiem oriģinālo iekārtu ražotājiem. 
Tādā veidā tas nostiprina savas vadošās 
pozīcijas tirgū un palīdz patērētājam. 
Vienu no ražojumiem – „Transmax Dual“ 
eļļu – lieto vairāk nekā 10 oriģinālo iekārtu 
ražotāji, un tiek plānots, ka 2015. gadā 
tā tiks lietota vairāk nekā 50 automašīnu 
modeļos.
„Castrol“ ražotā „Transmax Dual“ eļļa 
izstrādāta speciāli 6 ātrumu divsajūgu 
pārnesumkārbām, kas kļūst aizvien 
populārākas, taču ir piemērota vairumam 
sajūgu. Ja eļļu nepieciešams nomainīt ik 
pēc 60 000 km, labums pamanāms diezgan 
ātri, bet darbnīcām ir iespēja samazināt 
rezervju daudzumu un kļūdu skaitu.
Galvenās īpašības:
– Eļļu oficiāli apstiprinājuši „Audi“, 
„Volvo“, „Mitsubishi“, „Chrysler“ 
ražotāji, tā ir vienīgā „Ford“ („Getrag FT“ 
pārnesumkārbai) ražotāja apstiprinātā eļļa.

– Tā tiek rekomendēta VW DQ250 
pārnesumkārbai, kas tiek lietota 
„Volkswagen“, „Seat“ un „Škoda“ 
automašīnās, un ir piemērota lietošanai 
„Citroën“ un „Peugeot“ automašīnās. 
Kvalitātes prasības:
„Ford“ WSS-M2C-936-A (dubultais 
sajūgs)
„Volvo“, „Chrysler“ (Eiropā), „Mitsubishi“
VW G 052 529 (piemērota lietošanai 
„Audi“ automašīnās)
Uzņēmums „Castrol“ rekomendē lietot šo 
produktu VW, „Seat“, „Škoda“ 6 ātrumu 
divsajūgu pārnesumkārbās (DSG)

„Eurol fluence DXS 5W-30“

„Eurol® Fluence DXS 5W-30“ eļļa ar 
„Eurol OPT“ piedevām garantē īpaši lielu 
aizsardzību gadījumos, kad eļļas maiņas 
intervāli ir gari. Eļļu īpaši ieteicams lietot 
„Euro-4“ standarta prasībām atbilstošajās 
„Opel“, „Mercedes Benz“ un BMW 
automašīnās ar dīzeļdegvielas makrodaļiņu 
filtriem (DPF), lai aizsargātu filtrus no 
aizsērēšanas.
Šī iemesla dēļ „Eurol ® Fluence DXS 5W-
30“ eļļa satur zemu sulfātu pelnu, fosfora 
un sēra daudzumu (kas kopā tiek saukta 
par Mid SAPS tehnoloģiju).
„Eurol® Fluence DXS 5W-30“ eļļa 
piemērota arī visām „Volkswagen“ „Seat“, 
„Audi“ un „Škoda“ automašīnām, kam 
raksturīgs vidējs eļļas maiņas intervāls 

(līdz15 000 km). Turklāt šī eļļa ir lieliski 
piemērota lielākajai daļai „Mercedes“ un 
BMW pasažieru automašīnu un vieglajām 
kravas automašīnām ar dīzeļdegvielas 
makrodaļiņu filtriem vai bez tiem.
„Eurol® Fluence DXS 5W-30“ sniedz 
īpaši labu aizsardzību pret nodilumu, kā 
arī aizsargā no rūsas un oksidēšanās, bet 
speciālās piedevas neļauj dzinējā uzkrāties 
netīrumiem, kvēpiem un nosēdumiem, pat 
ļoti ilgu laiku nemainot eļļu.
„Eurol® Fluence DXS 5W-30“ eļļa atbilst 
„GM Dexos 2“ prasībām un var tikt lietota 
arī tajos gadījumos, kad nepieciešams 
lietot  GM-LL-A-025 un GM-LL-B-025 
specifikācijām atbilstošu eļļu.

Pilnībā sintētiska motoreļļa ar pagarinātu maiņas intervālu, izgatavota, lietojot Mid SAPS tehnoloģiju.

„Eurol® Fluence DXS 5W-30“ ir pilnībā sintētiska motoreļļa, kas paredzēta pasažieru automašīnu un vieglo kravas automašīnu 
benzīna un dīzeļa motoriem. Šo eļļu iespējams lietot automašīnās, kurās ir katalizatori, turbopūtes motori, dīzeļdegvielas 
makrodaļiņu filtri (DPF) un tiešās iesmidzināšanas sistēmas.
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Uzņēmums „Eurol“ ir neatkarīgs eļļošanas līdzekļu ražotājs. „Eurol“ savu darbību veic vairāk nekā 60 valstīs, bet galvenā 
uzņēmuma mītnes vieta un rūpnieciskā bāze atrodas Holandē. Galveno produkcijas sortimentu veido dažāda pielietojuma eļļas 
un eļļošanas līdzekļi. Bez šiem eļļošanas līdzekļiem ražotājs piedāvā arī automašīnu apkopes produktus, piemēram, mazgāšanas 
šķidrumus, dzesēšanas šķidrumus, bremžu šķidrumus, pretkorozijas pārklājumus, izsmidzināmus preparātus, metāla apstrādes 
šķidrumus rūpnieciskām vajadzībām utt.

„Eurol“ speciālisti intensīvi sadarbojas 
ar dažādiem automašīnu ražotājiem, 
piemēram, VW, Audi, Škoda, BMW, 
Mercedes-Benz, Volvo, Renault, MAN, 
Scania u.c. Šādas sadarbības rezultātā 
„Eurol“ produkti ir izstrādāti saskaņā ar 
jaunākajām automašīnu ražotāju prasībām, 
lietojot augstākās kvalitātes bāzes eļļas 
un piedevas. Kā sekmīgas sadarbības 
pierādījumu uzņēmums „Eurol“ no 

„Eurol“ rūpnīca ir viena no modernākajām Eiropā. Ražošanas procesā tiek izmantotas jaunākās iekārtas un augstākās iepakojuma 
tehnoloģijas, kas ļauj precīzi dozēt izejmateriālus un komponentus, nodrošinot ilglaicīgu un uzticamu produktu kvalitāti.

“Castrol EDGE” - spēcīgākais un progresīvākais 
motoreļļu klāsts, kādu jebkad Castrol ir radījis

Var būt grūti iedomāties izturīgu šķidrumu, taču motoreļļai ir jābūt tieši tādai. Mūsdienu dzinējos apstākļi ir ļoti smagi, un tas bija 
izaicinājums, ar ko saskārāmies, izstrādājot jauno Castrol EDGE – spēcīgāko un progresīvāko motoreļļu klāstu, kādu jebkad esam 
radījuši.

Kādēļ izturība ir svarīga?

Pēdējo 5–10 gadu laikā no arvien 
mazākiem dzinējiem ir prasīta arvien 
lielāka jauda. Spiediena līmeņi dzinējā 
ir divkāršojušies†, pārsniedzot 10 000 
kilogramu uz kvadrātcentimetru – to var 
pielīdzināt diviem ziloņiem, kas nostājušies  
augstpapēžu kurpēs. Eļļa ir vienīgais, kas 
stāv starp šo spiedienu un metāla detaļām – 
tādēļ tai vienmēr jābūt izturīgai.

Pareizās eļļas izvēle

Lai nodrošinātu jūsu automašīnas 
maksimāli efektīvu darbību, ir svarīgi 
izvēlēties visizturīgāko eļļu. Castrol EDGE 
lietot iesaka BMW, VW Motorsport 
un Ford World Rally. Tā ir visspēcīgākā 
un progresīvākā eļļa, ko Castrol jebkad 
radījis. Šī eļļa ir pārbaudīta visskarbākajos 
apstākļos, tādēļ varat būt droši, ka tā nekad 
jūs nepievils.

FLUID STRENGTH TECHNOLOGY™

Castrol EDGE novatoriskā tehnoloģija 
aktīvi pastiprina eļļu pat zem milzīga 
spiediena visdažādākajos braukšanas 
apstākļos. Tās adaptīvā izturība sniedz 
vadītājam pārliecību, kas nepieciešama, 
lai brauktu tieši tā un tad, kā tas vēlas. Lai 
pierādītu Castrol EDGE izturību, tika 
veikti vairāki izmēģinājumi: 

1. IZMĒĢINĀJUMS – šķidruma 
izturības pārbaude

• Šīs izmēģinājums tika veikts dzinēja 
vietās, kas pakļautas vislielākajai slodzei

Castrol EDGE bija līdz 40% 
efektīvāka, samazinot metālu 
savstarpējo saskari vissmagākajos 
dzinēja spiediena apstākļos.

Berzes mazināšana un efektivitātes 
palielināšana ļauj pilnvērtīgi izmantot 
visu dzinēja jaudu. “ Mēs esam panākuši maksimālu 

eļļas izturību. Tās pamatā ir fluid 
strength technology™, kas ļauj 
castrol edge pastāvīgi reaģēt un 
pielāgoties slodzei, saglabājot 
izturību un nepieļaujot metāla virsmu 
saskari.”

CASTROL EDGE TEHNOLOGS

2. IZMĒĢINĀJUMS – maksimālās 
izturības pārbaude

• Eļļa tika pārbaudīta dzinējā, kas ilgstoši 
tika pakļauts maksimālajai slodzei
• Mēs likām dzinējam darboties, līdz eļļa 
pārstāja pildīt savas funkcijas
• Castrol EDGE nepārtraukti saglabāja 
izturību 148 stundas – līdz pat 35% ilgāk 
nekā tuvākais sekotājs^.

Visspēcīgākās motoreļļas izmantošana 
var pilnīgi izmainīt jūsu braukšanas 
baudījumu. Castrol EDGE ar savu Fluid 
Strength Technology™ palīdz jums izmantot 
visu savas automašīnas potenciālu ar 
absolūtu pārliecību.

† Pamatojoties uz vidējā īpatnējā bremzēšanas spiediena 
aprēķiniem.
* Eļļas izturības testā dažādos dzinēja ātrumos Castrol EDGE 
vidējā metāla virsmu saskare bija par 40% zemāka nekā 
kādam no mūsu vadošajiem konkurentiem.
^ Mēs lūdzām neatkarīgu laboratoriju veikt Castrol EDGE 
produktu testēšanu, izmantojot mūsu maksimālās izturības 
testu, un šajā testā Castrol EDGE sasniedza vidēji 35% 
lielāku izturību ilgāk, salīdzinot ar cita pazīstama smērvielu 
piegādātāja zīmolu. 

„Eurol“ rūpnīca - viena no modernākajām Eiropā

vairākiem automašīnu ražotājiem ir saņēmis 
apliecinājuma rakstus par to, ka uzņēmuma 
ražotie produkti atbilst visaugstākajām 
ekspluatācijas prasībām un jaunākajām 
specifikācijām.
Klienti, kas lieto „Eurol“ produktus, 
saņem uzticamas garantijas, ko nodrošina 
saskaņota kompānijas darba un uzticamas 
kvalitātes vadības sistēmas rezultāts.

Izturīgie, pilnībā no gumijas veidotie 
stiprinājumi ir labāki nekā ar šķidrumu 
pildītie!

Izstrādājot jaunus ražojumus, tiek lietotas 
tikai uzticamas un pārbaudītas tehnoloģijas. 
Ar šķidrumu pildītie stiprinājumi ir 
OE ražošanas jaunākā tendence. Taču šī 
tehnoloģija bieži neattaisno cerības, jo tā 
nepasargā no šķidruma noplūdes un tai 
sekojošiem bojājumiem.
Lūk, kādēļ uzņēmums „ MEYLE“ lieto tikai 
no gumijas ražotas daļas – lai palielinātu 
uzticamību „MEYLE-HD“ rezerves 
detaļām. Turklāt „ MEYLE“ precīzi saskaņo 

stiprinājumu slāpējošo darbību ar OE sistēmu specifikācijām, tādā veidā nodrošinot lielisku braukšanas komfortu. 

Tikai izturīgas detaļas veido kvalitātes 
līmeni!

Uzņēmums „Meyle“ atsakās ietaupīt, 
izvēloties lētākus materiālus vai ražojot 
mazāka izmēra detaļas, – tas neizbēgami 
radītu nopietnas problēmas. Mazai 
lodveida galviņai ir mazs virsmas laukums, 
līdz ar to virsmas spiediens ir augsts. 
Atsevišķas detaļas tiek pārāk noslogotas, 
tāpēc savienojums pārāk ātri nolietojas 
un tiek sabojāts. „MEYLE-HD“ detaļās 
lietotās lodveida rēdzes ir tieši tik lielas, 
lai spētu nodrošināt ilgu kalpošanas laiku. 
„Meyle“ inženieri izmanto profesionālas 
slodzes modelēšanas tehnoloģijas, lai 
aprēķinātu optimālo lodveida rēdžu 
diametru. Lielāka lodveida rēdzes galviņa – 
efektīvs veids, kā palielināt kopējo detaļas 
stabilitāti. Optimāli izmēri maksimāli palielina detaļas kalpošanas ilgumu.

„MEYLE-HD“ – vienkārši kalpo ilgāk

„MEYLE-HD“ detaļas ir pārprojektētas tā, lai tās kalpotu ilgāk nekā alternatīvās oriģinālās rezerves (OE) detaļas. „MEYLE-HD“ 
ražojumu grupā ir vairāk nekā 560 detaļas, kas piemērotas vairāk nekā tūkstoš automašīnu modeļiem. 

Pastiprinātas metāla-gumijas detaļas – 
sarežģīts uzdevums, kura paveikšanai 
nepieciešama drosme!

Uzņēmuma „Meyle“ inženieri, īsti gumijas-
metāla ražošanas tehnoloģiju eksperti, 
liekot lietā savas zināšanas un kompetenci, 
veic gumijas-metāla profilu uzlabošanu. 
Novatoriskās un uzlabotās struktūras dēļ 
palielinās saķere starp metāla un gumijas 
savienojumiem un samazinās materiālu 
noslogojums, jo iedarbības spēks tiek 
vienmērīgi sadalīts pa visu paplašināto 
detaļas virsmas laukumu. 
Jaunā un īpašā konstrukcija ļauj uzlabot 
saķeri  starp metāla un gumijas virsmām, 

tādā veidā samazinot noslodzi un vienmērīgi sadalot radušos spēku pa visu detaļas virsmu.
Laba gumijas un metāla saķere ir īpaši svarīga, lai novērstu priekšlaicīgu iemavu un stiprinājumu nolietošanos. Tāpēc „MEYLE-HD“ 
detaļas ir pirmais izvēles variants gadījumos, kad nepieciešami stipri savienojuma elementi. Bez tam tā ir lieliska OE detaļu alternatīva.
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„MEYLE-HD“ stabilizatora stienis ar 
novatorisku stiprinājuma konstrukciju!

„MEYLE-HD“ stabilizatora stieņiem ir 
pilnīgi jauna konstrukcija, kam raksturīgi 
stiprinājuma fiksatori, kas izstrādāti, lai 
nodrošinātu nevainojamu montāžu tērauda 
korpusā.
Šī unikālā, novatoriskā tehnoloģija 
vēl vairāk palielina „MEYLE-HD“ 
stabilizatora stieņu kalpošanas ilgumu. 
Helmuta Šmita universitātē Hamburgā 
veiktajos izturības testos iegūti iespaidīgi 
rezultāti:
Pat pēc 1 000 000 testa ciklu netika 
gūti nekādi pierādījumi savienojumu 
brīvgājienam.
Uzņēmuma „MEYLE“ HD stabilizatora 
stieņi projektēti, tiecoties uzlabot slodzes 
nestspēju. Tas īstenots, palielinot lodveida 
galviņas diametru par 3 mm līdz vidēji 
22 mm. Rezultātā par 50% palielināts 
lodveida galviņas virsmas laukums.

Novatoriska plastmasas uzmava ilgam 
ekspluatācijas laikam

Bremzējot vai veicot pagriezienus, rodas 
liela dinamiska noslodze, kuras dēļ 
ļodveida šarnīriem jābūt īpaši izturīgiem, 
lai detaļas netiktu priekšlaicīgi nolietotas. 
Taču, vai tādēļ „Meyle“ lodveida šarnīri ir 
ievērojami? 

E-KATALOGĀ

100 610 0027/HD  014 035 0011/HD  

100 407 0070/HD  100 610 0018/HD  

11-16 060 0009/HD  300 311 2909/HD  

E-KATALOGĀ

300 311 2914/HD  300 311 2919/HD  

316 010 0003/HD  40-16 060 0003/HD 

Novatoriskā lodveida šarnīra plastmasas 
uzmava izgatavota no ļoti izturīga polimēra 
materiāla, kas izstrādāts speciāli „MEYLE-
HD“ detaļu ražošanai. 
Izturīgs tērauda korpuss ar melnu 
pasivēšanas slāni (speciāls process: 
plānas oksīdu plēvītes izveidošana uz 

metāla izstrādājumiem ķīmiskā vai 
elektromehāniskā veidā, ar sārmu vai 
skābju šķīdumiem palielinot izturību pret 
koroziju un uzlabojot izskatu).

Vienkārši kalpo ilgāk 

MEYLE-HD ir kvalitātes zīme. Mūsu inženieri-eksperti analizē OE detaļu vājās vietas un 
vienkārši uzlabo to konstrukcijas īpašības. No jaunu detaļu izstrādes un pilnveidošanas līdz 
ražošanai – vienmēr tiecamies pēc augstākās kvalitātes risinājumiem. To pierāda četru gadu 
garantija, kas piemērojama visām izturīgām augstākās klases MEYLE-HD rezerves daļām. 
Plašu MEYLE produktu un MEYLE-HD detaļu klāstu varat aplūkot vietnē 

Radīts darbam – 
izgatavots izturībai
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Kāpēc amortizatori ir tik svarīgi ESC sistēmai?

Elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma 
jeb ESC ir apbrīnojama elektroniskā 
sistēma, kas palīdz izvairīties no 
automašīnas slīdēšanas un apgāšanās. 
Vismaz 40% satiksmes negadījumu, kas 
beigušies ar nāvi, ir slīdēšanas rezultāts. 
Pētījumi rāda, ka ESC var samazināt 
šādu nelaimes gadījumu skaitu par 80%. 
Fakts: Vairums nelaimes gadījumu, 
kuru laikā vadītājs vairs nespēj kontrolēt 
transportlīdzekli, notiek brīdī, kad 
automašīna brauc pa nepiemērotu 
trajektoriju, piemēram, pagrieziena brīdī 
vai brīdī, kad, ņemot vērā esošos apstākļus, 
tiek pārsniegts transportlīdzekļa ātrums. 
ESC jūt, kad transportlīdzeklis par daudz 
noliecas uz priekšu vai sāniem vai kad 
riepām sāk nepietikt saķeres. Sistēma 
acumirklī samazina dzinēja apgriezienus 
un ar attiecīgo skaitu apstādina vienu 
no riteņiem, tādā veidā saglabājot 
transportlīdzekļa vadāmību.

21. gadsimta drošības jostas?

Daudzos pētījumos pierādīts, ka ESC 
ir ļoti iedarbīgs līdzeklis, lai nepieļautu 
transportlīdzekļa kontroles zaudēšanu un 
avārijas ar letālu rezultātu. Nesen Ķelnes 
universitātē tika veikts pētījums, kurā 
pierādīts, ka, ja visas Eiropas automašīnas 
būtu aprīkotas ar ESC, būtu iespējams 
izglābt 4000 dzīvību un izvairīties no 100 
000 nelaimes gadījumu.
Automašīnu eksperti ESC raksturo kā 
svarīgu soli drošības attīstības jomā. 
Ņemot vērā ievērojamo ceļu satiksmes 
negadījumu un nāves riska samazināšanas 
iespēju, Amerikas Savienotās Valstis, 
Kanāda un Austrālija ir pieņēmušas 
jaunus tiesību aktus, saskaņā ar kuriem 
ESC jābūt ierīkotai visos jaunajos, 
pasažieru pārvadāšanai paredzētajos 
transportlīdzekļos. ES ierosina, sākot 
no 2012. gada, ar ESC aprīkot jauno 
sēriju automašīnas un komerciālos 
transportlīdzekļus, bet no 2014. gada – 
visas jaunās automašīnas.
Gandrīz trešdaļai 2005. izlaiduma gada 
transportlīdzekļu un vairāk nekā pusei no 
visiem 2007. izlaiduma gada vieglajiem 
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem 
ar ESC. Būtiski, lai gan vadītājs, gan 
mehāniķis zinātu, vai transportlīdzeklim ir 
ESC. Kāpēc? Divu svarīgu iemeslu dēļ:
• ESC iedarbību nosaka riepu un 
transportlīdzekļa balstiekārtas īpašības. 
Ja riepām nav saķeres ar ceļa segumu, 
situācija ir līdzīga automašīnas vadīšanai 
uz ledus. Tieši tāpēc ir tik svarīgi lietot 

kvalitatīvas riepas un jaunas balstiekārtas 
daļas.
• Rezerves daļām (piemēram, 
amortizatoriem) ir jāatbilst transporta 
līdzekļa ražotāja prasībām. Atsevišķas 
rezerves daļas (īpaši lētās / zemas kvalitātes) 
tām neatbilst. Šīs daļas ietekmēs ESC 
darbību, un bremzes var ieslēgties brīdī, 
kad vadītājs to nepavisam nevēlēsies.
• Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar ESC, 
tāpat kā visiem citiem transportlīdzekļiem 
nepieciešams veikt regulāru bremžu kluču, 
amortizatoru un atsperu, riepu un citu 
nolietojamo daļu nomaiņu. Izvēloties 
rezerves daļas, obligāti pārliecinieties, vai 
tās ir pielāgotas oriģinālo transportlīdzekļa 
vadības iespēju atjaunošanai. ESC darbībai 
tas ir īpaši svarīgi. Pat ar ESC automašīnas 
apstādināšana un apgriešana ir atkarīga no 
riepu kvalitātes. Labs riepu vilces spēks ir 
ļoti atkarīgs no nevainojamas amortizatoru 
un atsperu darbības. ESC darbībai var 
kaitēt nolietojušies, sliktas kvalitātes vai 
nepiemēroti amortizatori.

Transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar 
ESC, lietošana uz pusi samazina 
letālu avāriju, kuru iemesls ir 
kontroles zaudēšana pār automašīnu, 
risku, bet apgāšanās risks samazinās 
par 80%.

Visas sistēmas – ABS, ASC un 
ESC – kontrolē transporta līdzekli, 
diferencējot bremzēšanas spēku 
atsevišķiem riteņiem. Atšķirībā no 
citām sistēmām, ESC spēj regulēt arī 
dzinēja ātrumu (apgriezienus).

Ar ko ESC atšķiras no ABS vai ASC?

ABS palīdz izvairīties no slīdēšanas 
taisnā līnijā, bet ASC aizsargā pret 
riteņu slīdēšanu, taču tikai ESC aizsargā 
transportlīdzekli pret slīdēšanu līkumos. 
ABS (bremžu antibloķēšanas sistēma) 
paredzēta tam, lai aizsargātu riepas no 
nobloķēšanās vai slīdēšanas pēkšņas 
bremzēšanas laikā. Tas palīdz saglabāt 
vilces spēku un uzlabo transportlīdzekļa 
vadāmību.
Pretizslīdes sistēma (ASC) aizsargā riepas 
no ātras griešanās ātruma palielināšanas 
laikā, piemēram, uz ledus vai mitros laika 
apstākļos. Tas palīdz saglabāt vilces spēku 
ātruma palielināšanas laikā.
Elektroniskā stabilitātes kontroles 
sistēma ir paredzēta automašīnas gaitas 
palēnināšanai un vadāmības uzlabošanai 
pagrieziena brīdī. Tā lieto gan ABS, gan 
ASC priekšrocības un dzinēja vadību, 
gan šķērspaātrinājuma sensoru, kas palīdz 
sistēmai noteikt, kad transportlīdzeklis 
kustas citā virzienā, nevis tā, kā vēlas 
vadītājs. Šī hibrīdsistēma palīdz izvairīties 
no slīdēšanas un apgāšanās, kas savukārt 
palīdz glābt dzīvību. ESC lieto tos pašus 

sensorus, ko ABS un ASC, pievieno 
šķērspaātrinājuma sensora datus un 
atsevišķos gadījumos izmanto stūrēšanas 
leņķa sensoru. Tas pēc būtības nosaka 
to, ka datorsistēma zina par katras riepas 
ātrumu, dzinēja ātrumu, automašīnas 
sasvēršanos uz priekšu un uz sāniem, 
paredzamo stūrēšanas virzienu un to, kad 
kura riepa pazaudē vilkmi. ESC spēj veikt 
vairāk operāciju un automašīnas vadīšanas 
korekciju, nekā jebkurš cilvēks jebkad būtu 
spējis. 

ESC iedarbību nosaka riepu un 
transportlīdzekļa balstiekārtas īpašības. Ja 
riepām nav saķeres ar ceļa segumu, situācija 
ir līdzīga automašīnas vadīšanai uz ledus. Tieši 
tāpēc ir tik svarīgi lietot kvalitatīvas riepas un 
jaunas balstiekārtas daļas.

Kāpēc ir vērts izvēlēties KYB 
amortizatorus transportlīdzekļiem, kas 
ir aprīkoti ar ESC

Nolietojušies amortizatori zaudē savu 
efektivitāti pēc 80 000 kilometru (50 000 
jūdžu). Zemas kvalitātes sekundārā tirgus 
amortizatori gan no tehniskā viedokļa, 
gan braukšanas laikā veiktās darbības ziņā 
atšķiras no oriģinālajām rezerves daļām. 
Atšķirīgā amortizatoru darbība ietekmē arī 
citus komponentus, piemēram, bremzes 
un riepas, veicinot to nospriegojumu un 
nolietošanos. Transportlīdzekļa lietošanas 
laikā oriģinālās rezerves daļas nolietojas. 
Tikai KYB amortizatori ir pielāgoti 
oriģinālo ESC īpašību atjaunošanai.
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Brembo – 2013. gada labākā preču zīme
(Prestižie vācu preses apbalvojumi)

Īpaši efektīvās „Brembo“ bremžu sistēmas vienmēr dižojas Vācijas autovadītāju visbiežāk izvēlēto ražojumu saraksta augšgalā. 
Vadoties pēc „Motorrad“ un „Auto Bild“ žurnālu lasītāju aptaujas rezultātiem, uzņēmuma „Brembo“ bremžu sistēmām vēlreiz 
piešķirts 2013. gada labākās preču zīmes tituls.

Uzņēmuma „Delphi“ jaunā kataloga sistēma „WebCat“ ir vienkārša un viegli lietojama tiešsaistes sistēma, kas ļauj ātri sasaistīt 
automašīnu ar lielo uzņēmuma „Delphi“ produktu sortimentu. 
Intuitīvā vietnes navigācija sniedz iespēju lietotājiem meklēt 
automašīnas (markas, modeļus u.c.), „Delphi“, oriģinālo iekārtu 
ražotāju un citu detaļu numurus gan vieglajām, gan kravas 
automašīnām, gan vieglajiem autofurgoniem. Viegli pieejama ir arī 
visa galvenā informācija par produktu, piem., produktu attēli un 
tehniskā informācija. 
Sistēma ir savienojama ar lielāko daļu „Android“, „Windows“ 
un „iOS“ („Apple“) viedtālruņiem, tas nozīmē, ka lietotāji šo 
informāciju var saņemt, esot ceļā.
Izmēģiniet šo lielisko, jauno sistēmu paši: DelphiCat.com

Turpmāk informāciju par „Delphi“ detaļu numuriem iegūstiet, 
nospiežot tikai vienu taustiņu!

„Remsa” – augstākā līmeņa drošība 

Proaktivitāte

Uzņēmums „Remsa“ darbojas jau gandrīz 
40 gadus un ražo automašīnu rūpniecībai 
paredzētas pasaules līmeņa bremžu 
detaļas. Savas darbības gados uzņēmums 
ir nemitīgi paplašinājies un attīstījies 
tehnoloģijas ziņā, tāpēc ar laiku ir kļuvis 
par vienu no lielākajiem bremžu kluču 
ražotājiem pasaulē un ir lielākais rezerves 
daļu tirgus piegādātājs Eiropā.
Pašreizējā „Remsa“ vieta šajā rūpniecības 
segmentā ir labvēlīga ilglaicīgai stratēģijai. 
Galvenie panākumu aspekti:
• Progresīvas frikcijas materiālu 
tehnoloģijas – modernākā ražošana un 
rezerves daļu tirgum piegādātie augstākās 
kvalitātes ražojumi, kam citu ražotāju 
produkcija nav pielīdzināma. 130 miljoni 
detaļu gadā, ko saražo 12 pasaulē esošās 
rūpnīcas, ir palīdzējušas uzņēmumam iegūt 
nevainojamu kvalifikāciju un zināšanas, kas 
ļauj ieņemt dominējošās pozīcijas frikcijas 
materiālu rūpniecībā.
• Pasaulē plašākais sortiments. Ražojumi, 
kas sagatavoti piegādei no automatizētām 
noliktavām visā pasaulē.
• Individualitāte: „Remsa“ savus ražojumus 
piegādā tikai rezerves daļu tirgum. Tas, 
kas citiem uzņēmumiem būtu šķērslis, 
uzņēmumam „Remsa“ ir izdevība. 
Izmantojot savas, kā bremžu uzliku 
piegādātāja, tehnoloģiskās, rūpnieciskās 
un loģistiskās iespējas, uzņēmums var 
apmierināt visas rezerves daļu tirgus 
dalībnieku vajadzības un cerības.

Apstrāde zem augsta spiediena 
ietekmes (no angļu val. High Pressure 
Treatment – HTP)

Šī ražošanas metode tiek lietota visās 
uzņēmuma „Remsa“ rūpnīcās. Ar elektrību 
karsējama tērauda sistēma bremžu uzlikas 
uzkarsē līdz 650ºC un, paātrinoties 
siltuma apmaiņai, katra bremžu uzlika 
tiek saspiesta ar 1 MT lielu spēku. Tā 
tiek nodrošināta vienmērīga visas bremžu 
uzlikas virsmas apstrāde.
• Lietojot šo procesu, tiek saīsināts 
pieslīpēšanas laiks un bremzes efektīvi 
darbojas jau uzreiz pēc uzstādīšanas. Bet, 
lietojot tradicionālās oriģinālo iekārtu 
ražotāju detaļas, tās sāk efektīvi darboties 
tikai pašos nelabvēlīgākajos apstākļos.
• Bremžu uzlikas ir drošas, jo nenotiek 

frikcijas materiāliem raksturīgais 
kristalizācijas process, kura dēļ samazinās 
bremžu uzliku efektivitāte to lietošanas 
laikā.
• Bremžu uzlikas ir videi nekaitīgas. 
Gāze, kas izdalās karsēšanas procesā, pēc 
atskabargu likvidēšanas tiek apstrādāta 
tikmēr, kamēr tā kļūst nekaitīga. Ja 
„Remsa“ šo procesu neīstenotu savā 
rūpnīcā, autovadītāji uzreiz pieredzētu tā 
negatīvo iedarbību, īpaši bremžu uzliku 
pieslīpēšanas laikā, kad atmosfērā izdalītos 
gāze.

Bremžu diski

40 darba gadi, kuru laikā uzņēmums 
„Remsa“ ir nemitīgi pilnveidojies gan 
rūpnieciskajā, gan produkcijas ziņā, ir 
noveduši to pie līderpozīcijām Eiropas 
rezerves daļu tirgū. Uzņēmums sadarbojas 
ar Āzijā lielāko bremžu disku ražotāju 
un piedāvā augstākās kvalitātes bremžu 
disku sortimentu, kāds arī sagaidāms 
no uzņēmuma, kas ieņem tik augstu 
pozīciju tirgū. „Remsa“ var izpildīt visu 
Eiropas tirgus dalībnieku un autovadītāju 
cerības. Pēc piecu gadu sadarbības un 
paplašināšanās „Remsa” spēja apmierināt 
99% Eiropas tirgus vajadzību, piegādājot 
pilnībā pārbaudītus produktus, 
ko apstiprinājusi KBA (Federatīvā 
autotransporta pārvalde) Vācijas TUV.

„Remsa“ ir uzsākusi sadarbību ar Āzijā lielāko bremžu disku ražotāju un 
piedāvā augstākās kvalitātes bremžu disku sortimentu.

„Remsa“ uzlikas nav videi kaitīgas, jo 
gāze, kas izdalās karsēšanas procesā, pēc 
atskabargu likvidēšanas tiek apstrādāta 
tikmēr, kamēr tā kļūst nekaitīga.

E-KATALOGĀ

Diski Uzlikas
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REMSA REKLAMA

„Ferodo Premier“ bremžu uzlikas –
vispirktākās bremžu uzlikas rezerves daļu tirgū 

Viegli uzstādāmas

• Jums vienmēr būs piemērota detaļa: šīs 
bremžu uzlikas ir piemērotas 98,5% no 
Eiropā lietotajām automašīnām.
• Standarta komplektā tiek iekļauti visi 
piederumi, kas atbilst oriģinālo iekārtu 
ražotāju rīcībā esošajiem piederumiem.

Ilgāks bremžu uzliku ekspluatācijas 
periods

• Ievērojami ilgāks bremžu uzliku 
ekspluatācijas laiks, kas iegūts, precīzi 
izvēloties frikcijas materiālus un lietojot 
speciāli izstrādātu termisko apakšslāni, kas 
nodrošina izcilu siltumatdevi.

Autofurgonu bremžu uzlikas: efektīvs 
risinājums lielākas noslodzes 
gadījumā

Autofurgoniem ir lielāka bremžu noslodze 
nekā vidējai vieglajai automašīnai: ar 
tiem tiek nobraukts lielāks kilometru 
skaits, kā arī vairāk reižu tiek veikta 
apstāšanās un braukšanas uzsākšana. 
Ar šīm automašīnām tiek pārvadātas 
mainīga lieluma kravas, tāpēc nereti 
avārijas situācijās tās ir ievērojami 
grūtāk kontrolējamas. „Ferodo Premier“ 
autofurgonu bremzes ir izstrādātas tieši 
šādu vajadzību apmierināšanai.

Viegli uzstādāmas

• Nesalīdzināma saderība: šīs bremžu 
uzlikas piemērotas 99,5% no Eiropā 
lietotajām automašīnām.
• „Ferodo Premier“ autofurgonu bremžu 
uzliku komplektā tiek iekļauti piederumi, 
kas atbilst oriģinālo iekārtu ražotāju 
standartiem.

Ilgāks bremžu uzliku ekspluatācijas 
laiks

• Optimizēts ekspluatācijas laiks, katra 
bremžu uzlika izgatavota no unikāliem 
frikcijas materiālu maisījumiem un 
paredzēta lietošanai lielas slodzes apstākļos.

Lielāka kravas un autovadītāja drošība

• Īsāks bremzēšanas ceļš.
• Oriģinālo detaļu ražotāju konstrukcija, 
rūpīga produktu pārbaude un nevainojams 
nolietošanās raksturs.

Paaugstināts komforts

• Maksimāli samazināts troksnis, lai 
braukšanu padarītu patīkamāku.

Lielāka autovadītāja drošība 

• Frikcijas materiāli, kas izvēlēti konkrētai 
automašīnai, maksimāli samazina 
bremzēšanas ceļu. 
• Bremzes, kurām varat uzticēties: „Ferodo 
Premier“ bremžu uzlikas izgatavotas pēc 
oriģinālo iekārtu ražotāju specifikācijām.
• Visas detaļas tiek rūpīgi pārbaudītas gan 
ar iekārtām, gan ceļā.

Paaugstināts komforts

• Starplikas un nošķēlumi maksimāli 
samazina trokšņa līmeni.

Testa parametri

Šo testu uzņēmuma MIRA 
neatkarīgajā izmēģinājumu 
bāzē veica „Federal-Mogul“ 
inženieri saskaņā ar regulas R90 
apstiprināšanas procedūru prasībām.

• Pētījums veikts, vadoties pēc 
bremžu uzliku apstiprināšanas 
procedūru prasībām, saskaņā ar 
regulu R90.

• Bremzēšana sākta, sasniedzot 
80% no maksimālā iespējamā 
ātruma („Ford“ C-MAX – 160 km/h).

Drošība. Lai arī šis tests veikts, 
sasniedzot ātrumu 160 km/h, Jūsu 
pašu drošības dēļ uzņēmums 
„Ferodo“ rekomendē ievērot atļauto 
braukšanas ātrumu.

„Ferodo Premier“ bremžu uzlikas ir piemērotas gandrīz visiem Eiropā lietotajiem automašīnu modeļiem, un tās izceļas ar 
nevainojamām bremzēšanas īpašībām. Augstākās kvalitātes oriģinālās bremžu uzlikas tiek izstrādātas speciāli automašīnu 
ražotājiem un tad pārvietotas tieši uz rezerves daļu tirgu.

E-KATALOGĀ

FDB1639  FDB1947 

FDB1629  FDB1083  

FVR1642  

Autofurgonu bremžu uzlikas
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„COAT+“ bremzes – pluss Jūsu bremžu sistēmai

Glītāks izskats

• Gluda, līdzena apdare.
• Uz rumbas neveidojas rūsa.

Lielāka efektivitāte

• Tā pati augstākā līmeņa efektivitāte, kādu 
vienmēr sagaidāt no „Ferodo“ bremzēm.
• Augstākās kvalitātes atliešanas process 
ievērojami samazina bremžu sabojāšanās 
un avāriju risku.

Ilgāks bremžu ekspluatācijas laiks

• Zemāks korozijas risks.
• Izcila siltumatdeve.
• Nevainojama metālapstrādes tehnoloģija 
un konstrukcija.

Paaugstināts komforts

• Efektīva vibrācijas slāpēšana samazina 
vibrācijas un trokšņa līmeni līdz 
minimumam.

Vienkāršāka Montāža

• Tā kā diski nerūsē, nolietoto disku 
iespējams vieglāk un vienkāršāk demontēt.

• Pirms montāžas nav nepieciešams 
noņemt pārklājumu.

Tīrāka garāža

• Tā kā nav nepieciešams noņemt eļļu, nav 
nepieciešami arī ķīmiskie tīrītāji.

Lielāks tirgus pārklājums

• „COAT+“ produkti piemēroti 
mūsdienīgām augstākās kvalitātes 
automašīnām ar lietajiem diskiem.
• Konsekventi tiks pievienoti arvien jauni 
detaļu numuri, lai vismodernizētākās 
automašīnu bremzes būtu iespējams 

Vadošais frikcijas produktu ražotājs Ferodo savu plašo un kvalitatīvo bremžu disku klāstu ir papildinājis ar jaunu pārklājumu 
bremžu disku līniju COAT+. Arvien vairāk automobiļu no rūpnīcām tiek izlaisti ar vieglmetāla sakausējuma diska dizaina riteņiem, 
caur kuriem ir labi redzami bremžu diski. Autovadītājiem vairs nepietiek ar nevainojamu bremzēšanu – viņi vēlas, lai bremžu diski 
būtu tīri un skaisti. Ferodo kvalitatīvie pārklātie bremžu diski COAT+ tiek piedāvāti līdzās esošajam sortimentam. Tas nozīmē, 
ka lielu daļu parasto Ferodo disku tagad var iegādāties arī ar pārklāto variantu. Tā būs arī turpmāk. Pārklājums vienmērīgi, bez 
jebkādām slāņa novirzēm ir sadalīts pa visu disku un pasargā to no korozijas un saglabā bremzēšanas efektivitāti.

iegādāties uzreiz pēc to nonākšanas tirgū.

Viegli atpazīstamas detaļas

• „Ferodo“ „COAT+“ bremžu diskus 
iespējams viegli atpazīt pēc C burta, kas 
pievienots detaļu numuru beigās (piem., 
preces standartnumurs – DDF1408 
„COAT+“ preces numurs – DDF1408C).

Nepārspēta izturība: 
„Bosch eXchange” pakalpojums Common rail sistēmām

Bosch sērijas produktu atjaunošana ietver ne tikai visu dilstošo detaļu, bet arī tādu nozīmīgu Common rail sistēmas iesmidzināšanas 
sastāvdaļu aizstāšanu ar jaunām oriģinālām Bosch detaļām, kā sprauslas uzgaļi, atsperes, vārsti, augstspiediena blīves un ieplūdes 
savienojumi. Maksimāli uzticamu darbību papildus garantē arī augstas precizitātes ražošanas standarti un stingrā kvalitātes kontrole.
Atceraties, ka zemākas kvalitātes atjaunoto detaļu montāža degvielas sistēmā var radīt sarežģījumus Jūsu klientu automobiļiem un pat 
sabojāt to motoru. Sekas ir neparedzamas, ņemot vērā, ka Common rail sistēmās ir pat 2500 bāru spiediens. Tādēļ drošākais veids ir 
izmantot Bosch eXchange detaļu apmaiņas pakalpojumu. 

Bosch eXchange pakalpojums 
Common rail iesmidzināšanas 
sprauslām

• Vecās detaļas pilnībā tiek aizstātas ar 
oriģinālajām „Bosch” detaļām.

• Vecās detaļas tiek pārbaudītas, 
izmantotas atkārtoti, ja nepieciešams, 
salabotas vai aizstātas ar jaunām, 
oriģinālām „Bosch” detaļām.

Sprauslas uzgalis

Vārsts
Sprauslas 
korpuss

Augstspiediena 
blīve

Montāžas armatūra

Montāžas magnēts

Ieplūdes 
savienojums

Atspere

Iespējamie riski, ja „Bosch” sprauslām netiek izmantots 
eXchange pakalpojums

Cēlonis Iespējamais rezultāts Riski 

1. Vecās sprauslas un sprauslas uzgaļa 
atkārtota lietošana

Sprauslas/uzgaļa noplūde vai nepareizi 
veikta iesmidzināšana

Samazināta motora jauda, negatīva ietekme 
uz izplūdi un pat bojājumi dzinējā

2. Vārsts netiek aizstāts ar jaunām 
oriģinālām Bosch detaļām 

Vairs netiek nodrošināta vārsta precizitāte 
līdz sekundes simtdaļai un palielinās 
degvielas atpakaļplūsmas ātrums

Nevienmērīga dzinēja darbība, samazināta 
dzinēja jauda, palielināts degvielas patēriņš 

3. Atkārtota atsperu izmantošana 
Atsperes sprieguma samazināšanās, atsperes 
salūšana, nepareiza inžektora darbība 

Negatīva ietekme uz izplūdi, bojājumi 
dzinējā

4. Augstspiediena blīve netiek aizstāta ar 
jaunu oriģinālu blīvi

Noplūde, nepareizi tiek veikta 
iesmidzināšana

Jaudas samazināšanās, pat bojājumi dzinējā 

5. Atkārtota ieplūdes savienojuma 
izmantošana Degvielas noplūde, filtra bojājums 

Samazināta motora jauda, negatīva ietekme 
uz izplūdi un pat bojājumi dzinējā

6. Mehāniski sprauslas korpusa bojājumi 
un korozija Degvielas noplūde Dzinēja izslēgšanās, dzinēja aizdegšanās

Konsultācijas, kas ir saistītas ar dīzeļdzinēju iesmidzināšanas problēmām, Jums var sniegt: 
Andis Staņevičis, loģistikas menedžeris, tel. +371 26655213
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„Champion” – jauna un uzlabota ražojuma tehniskā specifikācija 

Mainīta „Easyvision“ logu tīrītāju tehniskā specifikācija, lai apmierinātu augošā vidējās klases tirgus segmenta vajadzības. Jaunajā 
programmā paredzētas gan estētiskuma un efektivitātes ziņā ievērojami uzlabotas logu tīrītāju slotiņas, gan pilnīgi jauns „Retro 
Clip“ sortiments.

Bezrāmju (flat blade) „Easyvision“ logu 
tīrītāju slotiņas

• JAUNS, uzlabots, simetrisks dizains.
• Uzlabots izskats – izskatās gandrīz kā 
oriģinālās (OE) slotiņas.
• „Septiņi vienā“ - „Universal Multi Clip“ 
logu tīrītāja sviras sistēma.
• Sortimentā 15 logu tīrītāji, ieskaitot 
jauno, 80 cm garo slotiņu.
• Piemērotas 95% automašīnu, jo slotiņas 
ir ar jauno savienojumu sistēmu. 
• Jauns blisteriepakojums. 

Bezrāmju „Retro Clip“ logu tīrītāju 
slotiņas

• JAUNS, speciāls „Retro Clip“ sortiments.
• Viegli aizvietot standarta logu tīrītājus.
• Piemērotas 95% automašīnu, jo slotiņas 
ir ar jauno savienojumu sistēmu. 
• Montējamas tieši pie 9 x 3 vai 9 x 4 
āķveida savienojuma.
• Sortimentā 15 logu slotiņas.

Standarta logu tīrītāju slotiņas

•Rāmja konstrukcija ar iemontētu 
savienojumu (13 dažādi garumi).
• Piemērotas 90% automašīnu, jo slotiņas 
ir ar jauno savienojumu sistēmu. 
• Pārdošanā pa vienam vai iepakojumos.
• Uzlabots blisteriepakojums. 

Aizmugurējā loga tīrītāju slotiņas

• Sortimentā 15 logu tīrītāji.
• Plastmasas logu tīrītāju slotiņas 
populārākajiem modeļiem.
• Uzlabots blisteriepakojums. 

• Viena sistēma sniedz iespēju pievienot 7 populārākos oriģinālo (OE) sviru tipus.
• Iepakojumā ir jau iepriekš samontēta „Multi Clip“ sistēma, kas piemērota 5 sviru 
tipiem.
• Divi papildu „easy fit“ savienojumi.
• Viegli stiprināmi.
• Vislabākā saderība savā klasē.

JAUNA „septiņi vienā“ sistēma „Multi Clip“ 

1. Tapveida savienojums 
22 mm

2. Augšējais fiksators

3. Augšējais fiksators 
(BMW)

4. Sānu tapa 19 mm

5. Sānu tapa 22 mm

6. Tapveida savienojums 
19 mm

7. Plakanais tapveida 
savienojums

Jauna detaļu numurēšanas sistēma

E F 60 / B01
Pakārtotā preču zīme
E – „Easyvision“

Logu tīrītāju tips
F – „Flat Multi Clip“
R – „Retro Clip“
P – plastmasas,
   – tradicionālie

Izmērs (cm)
Vienas logu tīrītāja 
slotiņas garums Iepakojuma kods

B01 – viena logu tīrītāja 
slotiņa blisteriepakojumā 
W10 – 10 logu tīrītāja 
slotiņas iepakojumā

EU53/C01 ER53/B01

EU55/C01

EU48/C01

EU65/C01

ER55/B01

ER48/B01

ER65/B01

E-KATALOGĀ

Vecā iepakojuma  
Nr.

Jaunā iepakojuma 
Nr.

EU60/C01 EF60/B01

EU53/C01

EU65/C01

EU60/C01

EU55/C01

EU45/C01

EU48/C01

EU40/C01

EF53/B01

EF65/B01

ER60/B01

EF55/B01

EF45/B01

EF48/B01

EF40/B01

Vecā iepakojuma  
Nr.

Jaunā iepakojuma 
Nr.

X48E/B01 E48/B01

X65E/B01

X29EP/B01

X45E/B01

X36EP/B01

X41E/B01

X41EP/B01

E65/B01

EP29/B01

E45/B01

EP36/B01

E41/B01

EU45/C01

X53E/B01

EU40/C01

X55E/B01

X60E/B01

ER45/B01

E53/B01

ER40/B01

E55/B01

E60/B01

EP41/B01

E-KATALOGĀ

• Saprotamāka.
• Vieglāk atrast nepieciešamās detaļas.
• Strukturizēta, tiecoties aprakstīt katru detaļu.
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AD jaunumi 

Uzņēmums „NGK Spark Plug Europe“ piegādā aizdedzes sveces 
pirmajai „Ferrari“ sporta hibrīdautomašīnai „LaFerrari“

2013. g. 7. jūnijā Ratingenā „NGK Spark Plug Europe“ uzņēmumam „Ferrari“ piegādāja aizdedzes sveces, kas paredzētas šī 
ražotāja pirmajai sporta hibrīdautomašīnai „LaFerrari“, kura oficiāli prezentēta 2013. g. Ženēvas autoizstādē. Kopā tiks izgatavotas 
tikai 499 šīs īpašās sacīkšu automašīnas. Katra no tām tiks aprīkota ar 6,3 litru V12 dzinēju un „NGK“ „MR8AP8H JS“ aizdedzes 
svecēm ar papildu sensoru funkcijām.

Saskaņā ar automašīnu ražotāja teikto 
„LaFerrari“ būs „Ferrari“ modelis ar 
vislielāko zirgspēku daudzumu, taču tā 
degvielas patēriņš būs par 40 procentiem 
mazāks salīdzinājumā ar tā priekšgājējiem. 
Jaudīgo 6,3 litru V12 dzinēju ar 789 
zirgspēku jaudu papildina 163 zirgspēku 
„HY-KERS“ enerģijas rekuperācijas 
sistēmas bloks. Šī automašīna spēj attīstīt 
ātrumu, kas ir lielāks par 360 kilometriem 
stundā.
Šim projektam „Ferrari“ izvēlējies „NGK 
MR8AP8H JS“ aizdedzes sveces, kas jau 
ir izmēģinātas un pārbaudītas „Ferrari“ 
„F458 Italia“ modeļa V8 dzinējā un „F12 
Berlinetta“ modeļa V12 dzinējā. „HEX 16“ 
aizdedzes svecei ir gara 22 mm M10 vītne, 
kas radīta speciāli „Ferrari“ dzinējiem, 
lai pielāgotu sveci šī ražotāja sarežģītajai 
degkameras konstrukcijai.

„MR8AP8H JS“ aizdedzes svecē tiek 
lietota divkārtīgi iezemēta elektroda 
konstrukcija un centrālais elektrods ar 
platīna gredzenu, kas sametināts, lietojot 
lāzeru. Šis dārgmetāls pilnībā pasargā 
elektrodu no karstās gāzes, korozijas un 
dzirksteļu erozijas iedarbības pat lielas 
noslodzes, īpaši augstas temperatūras un 
spiediena apstākļos.
Turklāt šī aizdedzes svece sniedz iespēju 
to lietot kā sensoru, lai noteiktu motora 
detonāciju. Centrālais elektrods ir 
savienots ar neatkarīgu vadības bloku, kas 
mēra jonu strāvu starp elektrodiem. Šī 
strāva ir proporcionāla jonizācijas līmenim 
degkamerā. Veicot attiecīgu analīzi, šī 
informācija ļauj izveidot precīzu sadegšanas 
procesa kvalitātes atainojumu. Šī sistēma 
sniedz iespēju noteikt sākotnējos dzinēja 
darba pārtrauces un detonācijas etapus, 
tāpēc dzinēja vadības sistēma spēj attiecīgi 
regulēt savus uzstādījumus.

„MR8AP8H JS“ aizdedzes svecē tiek lietota 
divkārtīgi iezemēta elektroda konstrukcija un 
centrālais elektrods ar platīna gredzenu, kas 
sametināts, lietojot lāzeru.
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Tiesiskā vide 

No 2015. gada automašīnām būs obligāti jābūt aprīkotām ar nelaimes gadījumu 
automātiskās paziņošanas sistēmu („eCall“), kas avārijas gadījumā iedarbojas 

automātiski
Tiecoties visā ES mazināt smagu ceļu 
satiksmes avāriju sekas, Komisija ir 
pieņēmusi divus priekšlikumus, lai 
nodrošinātu to, ka līdz 2015. gada 
automašīnās tiks ierīkota funkcija, kas, 
iekļūstot smagā avārijā, par to automātiski 
paziņo glābšanas dienestiem. Nopietnas 
avārijas gadījumā „eCall“ sistēma 
automātiski zvana uz vienoto palīdzības 
tālruņa numuru 112. Tā paziņo drošības 
dienestiem transporta līdzekļa atrašanās 
vietu pat tādā gadījumā, ja autovadītājs ir 
zaudējis samaņu vai pats nespēj piezvanīt. 
Tiek prognozēts, ka šāda sistēma gada 
laikā varētu izglābt līdz pat 2 500 dzīvību 
(MEMO/13/547).
Šie tiesību aktu projekti nodrošinās to, 
lai no 2015. gada oktobra visas jauno 
modeļu pasažieru automašīnas un vieglie 
transportlīdzekļi būtu aprīkoti ar sistēmu 
„112 eCall“, kā arī lai tiktu izveidota 
nepieciešamā infrastruktūra, kas ļautu 
atbilstoši pieņemt un apstrādāt palīdzības 
izsaukumus ārkārtas izsaukumu centrālēs 
un nodrošinātu pakalpojuma „eCall“ 
sniegšanas saskaņotību, savstarpēju 
mijiedarbību un nepārtrauktību. 
Šodienas pasūtījumi iezīmē jaunu ēru 
lielākas drošības nodrošināšanā uz ES 
ceļiem. Pagājušajā gadā uz ES ceļiem bojā 
gājuši 28 000 cilvēku, bet 1,5 miljoni 
guvuši savainojumus. Notiekot avārijai, 
ikviena minūte ir vitāli svarīga, lai izdotos 
glābt cietušos cilvēkus. 

„eCall“ tehnoloģija sniedz lielākas 
iespējas cilvēku dzīvības glābšanā, 
jo visā ES ievērojami samazinās 
glābšanas dienestu ierašanās laiks 
notikuma vietā.

Tiek prognozēts, ka sistēma „eCall“ 
ļaus par 40% saīsināt reaģēšanas 
laiku avāriju gadījumos pilsētā un par 
50% – laukos, gada laikā izglābjot  
2500 dzīvību.

ES mēroga sistēmas „eCall“ izveidošana ir 
nozīmīgs progress ceļu satiksmes drošības 
jomā. Ierīkojot šo ātri reaģējošo sistēmu, 
ES pilsoņi varēs justies drošāk – tā 
palīdzēs izvairīties no letāla iznākuma ceļu 
satiksmes negadījumos un ļaus ātri sniegt 
palīdzību cietušajiem. Šī sistēma mūsu 
transportlīdzekļus padarīs “gudrākus”, tādā 
veidā palielinot arī mūsu konkurētspēju.
ES mēroga sistēma „eCall“ ir nozīmīgs 
progress ceļu satiksmes drošības jomā. 
Gadījumos, kad nepieciešama steidzama 
palīdzība, daudz labāk, ja šī sistēma ir 
pieslēgta, nekā, ja tās nav. 

Sistēmas „eCall“ lietderīgums

Caur sistēmu „eCall“ saņemtie dati ļaus 
ātrās palīdzības dienestiem ātrāk sniegt 
palīdzību transportlīdzekļu vadītājiem un 
pasažieriem. Tādā veidā vairāk dzīvību 
tiks glābtas un ātrāk tiks uzsākta ārstēšana 
savainojumu gadījumā. Sistēma „eCall“ 
dos labumu ne tikai ceļu satiksmes drošībai 
– tā ļaus arī ievērojami samazināt pēc 
negadījuma radušos drūzmu un sekundāro 
ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kas 
rodas ceļu satiksmes negadījumu vietu 
neaizsargātības dēļ. Labumu gūs arī 
rūpniecība: ir daudz uzņēmumu, kuru 
darbība saistīta ar dažādu sistēmai „eCall“ 
nepieciešamo tehnoloģiju un komponentu 
piegādi un pakalpojumu sniegšanu, 
ieskaitot transporta rūpniecībā montējamas 
sistēmas, bezvadu datu pārvadi un ārkārtas 
izsaukumu centrāļu sistēmas. Turklāt 
uzstādīšanai transporta līdzekļos paredzētā 
„eCall“ iekārta varētu tikt lietota, sniedzot 
arī pakalpojumus ar papildu pievienoto 
vērtību (kā, piemēram, izsekošanai 
automašīnas zādzības gadījumā).

Tiesību aktu priekšlikumi sakarā ar 
obligātās „eCall“ sistēmas izveidošanu

Komisija ir izstrādājusi divus tiesību aktus, 
kas atvieglos šīs sistēmas ieviešanu: 
• regula par tipa apstiprinājuma prasībām 
„eCall“ sistēmas izveidošanai (ar kuru 

daļēji tiek grozīta saistītā Direktīva 
2007/46/EB), lai transportlīdzekļi būtu 
pielāgoti sistēmai „eCall“, un
• lēmums par ES mērogā savstarpēji 
izmantojamās sistēmas „eCall“ 
izveidošanu, lai publiskā infrastruktūra 
tiktu pielāgota „eCall“ sistēmai.
Šie priekšlikumi vainago Komisijas tiesību 
aktu izstrādes darbu trijos etapos, lai visā 
ES tiktu noteikta obligāta prasība par 
sistēmas „eCall“ izveidošanu. Komisija 
iepriekš aicināja sistēmu „eCall“ visā 
Eiropā brīvprātīgi izveidot līdz 2009. 
gadam, taču šis process notika pārāk lēni. 

Kā darbojas palīdzības izsaukums

Sistēma „eCall“ tiek aktivizēta automātiski 
uzreiz, tiklīdz automašīnā ierīkotie 
sensori nosaka, ka ir notikusi smaga 
avārija. Ieslēgusies sistēma sastāda Eiropas 
palīdzības tālruņa numuru 112, izveido 
telefonsakarus ar atbilstošo ārkārtas 
izsaukumu centrāli un nosūta glābšanas 
dienestiem detaļas par avāriju, norādot 
avārijas laiku, precīzu transportlīdzekļa 
atrašanās vietu un kustības virzienu (kas 
īpaši svarīgi uz autostrādēm un tuneļos). 
„eCall“ sistēmu iespējams aktivizēt arī 
manuāli, piespiežot automašīnā esošo 
pogu. To var izdarīt, piemēram, persona, 
kas pamanījusi smagu avāriju.

Akumulatoru testeru lietošana jaunu akumulatoru testēšanai

Šīs problēmas tehniskos iemeslus uzņēmums „Bosch“ pazīst jau sen. Principā BAT 121 testeris uzrāda pareizus testa rezultātus 
visu tipu 12 V akumulatoriem. Diemžēl visu tipu akumulatori, lai tie sasniegtu pilnīgu nominālo jaudu, ir dažas dienas jāpalieto 
automašīnā. Dažu tipu nelietotiem akumulatoriem to faktiskā jauda atšķiras no nominālās vairāk nekā citām. Tas tā ir tehnisku 
iemeslu dēļ un tas nenozīmē, ka akumulators ir bojāts. Taču akumulatoru ražotāji bieži saskaras ar nepamatotām prasībām par 
akumulatoru nomaiņu.

„Bosch“ iesaka par jaunu akumulatoru 
jaudu spriest, vadoties pēc pārtrauktās 
ķēdes sprieguma mērījumiem (iespējams 
noteikt ar BAT 121 ierīces palīdzību). 
Turklāt, ja jauna akumulatora aukstā 
starta strāva ampēros tiek mērīta ar BAT 
121 ierīci, rezultāti ir jāsalīdzina ar citas 
tikpat jauna – tās pašas sērijas un tā paša 
vecuma – akumulatora aukstā starta strāvu. 
Taču minēto iemeslu dēļ šādā veidā nav 
iespējams droši noteikt jaunā akumulatora 
kvalitāti.
BAT 121 ierīcē līdzās procentu vērtībai 
(%) tiek rādīts paziņojuma teksts 
(piem., „replace battery“ – nomainiet 
akumulatoru), ko nevajag ņemt vērā, ja 

tiek pārbaudīts jauns akumulators, kurš 
nekad nav lietots automašīnā, jo neviena 
testēšanas ierīce nevar noteikt to, ka tiek 
pārbaudīts jauns akumulators, kas vēl nav 
sasniedzis maksimālo veiktspējas līmeni.
Lai novērtētu akumulatoru, kas dažas 
dienas vai vairāk ir cikliski lietots 
automašīnā, ražotāji rekomendē lietot BAT 
121 ierīci. Šī jauno akumulatoru problēma 
tiek atrisināta, vairākas reizes uzlādējot un 
izlādējot akumulatoru.
Svarīgi: par jauniem akumulatoriem šeit 
tiek saukti nelietoti akumulatori, kuri 
nekad nav lietoti automašīnā (braucot). 

GKN Land Systems,

Saņemiet Vairāk Nekā Gaidijāt
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Kā ar multimetru izmērīt sprieguma kritumu
Tehnoloģija sprieguma krituma radīto bojājumu noteikšanai

Ar digitālā multimetra un nelielu zināšanu palīdzību iespējams diagnosticēt elektrosistēmu traucējumus.

Reizēm no nepareizas diagnozes uzstādīšanas iespējams izvairīties, iegūstot zināšanas par multimetra datu precīzu nolasīšanu. Mērot 
spriegumu, multimetra rādītāji rāda potenciālu starpību starp sarkanās un melnās zondes mērījumu datiem.
Piemēram, ja sarkanā zonde ir pieslēgta pie 12 V, bet melnā zonde – pie 0 V, multimetrs rādīs 12 V, jo starpība starp 12 un 0 ir 12.
Ja abas zondes ir pieslēgtas pie 12 V (spriegums ir vienāds), multimetrs rādīs 0.
Pirms automašīnas elektrosistēmas pārbaudes ir svarīgi zināt nominālo spriegumu. Šos datus iespējams iegūt, multimetru pieslēdzot pie 
automašīnas akumulatora. Sarkanā zonde jāpievieno pie pozitīvās spailes (+), melnā zonde – pie negatīvās spailes (-). 
Lai procedūru veiktu precīzi, sekojiet zemāk sniegtajām instrukcijām:

PIRMAIS SOLIS

Kamēr multimetrs vēl ir izslēgts, 
pārbaudiet, vai tā zondes ir pieslēgtas 
pareizajām pieslēgumvietām!

OTRAIS SOLIS

Uzstādiet multimetrā stāvokli „Volts DC“ 
(līdzstrāvas spriegums)!

TREŠAIS SOLIS

Pieslēdziet sarkano un melno zondi pie 
atbilstošajām baterijas spailēm!

Šajā gadījumā, pārbaudot spriegumu 
pozitīvajā un negatīvajā automašīnas 
akumulatora spailē (kamēr automašīna 
nedarbojas), multimetram jārāda apmēram 
12,6 volti. Šī tiek saukta par potenciālu 
starpību. 
Mērot sprieguma starpību drošinātājā 
(vai jebkuros divos citos elektriskās 
ķēdes punktos), precīzas darbības ķēdē 
multimetram jārāda 0, jo sarkanās un 
melnās zondes fiksētajam spriegumam ir 
jābūt vienādam. Izprotot šo teoriju, vieglāk 
izvairīties no diagnostikas kļūdām.

No iepriekš apskatītā piemēra top skaidrs, 
ka spriegums akumulatora pozitīvajā 
spailē ir mazāks nekā dzinēja startera 
pozitīvajā spailē. Tagad pārbaudīsim kabeļa 
darbspēju. Lai veiktu šo testu, multimetrā 
jāuzstāda stāvoklis „Volts DC“, bet 
zondēm jābūt pieslēgtām pie abiem kabeļa 
galiem, kā parādīts attēlā. 

Lai kabelī sāktu plūst strāva, automašīnas dzinējam ir jāgriežas. Tas nodrošina to, ka 
rādītāji iegūti normālos darba apstākļos, nevis statiskā stāvoklī. Veicot šo testu, vēlams, lai 
dzinējs netiktu iedarbināts. 
Veicot šo testu, multimetra rādītāji nedrīkst pārsniegt 0,5 V. Tādā gadījumā vads ir 
piemērots lietošanai.
Ja multimetra rādītāji ir augstāki par ieteicamajiem, vads ir bojāts vai elektriskajā ķēdē ir 
izveidojusies augsta pretestība.

Šo pašu testu iespējams veikt arī ar zemējuma ķēdi. 
Pieslēdzot multimetru pie akumulatora negatīvās spailes un startera zemējuma punkta, kā 
parādīts attēlā, vajadzētu iegūt 0,5 V rādītāju. Tas nozīmē, ka vads ir piemērots lietošanai.

Šī pati sprieguma krituma tehnoloģija var tik pielietota jebkurai automašīnas elektriskajai ķēdei; tā ir uzticams veids, lai konstatētu šāda 
veida bojājumus:
• Pārtraukta ķēde (pārrauts vads vai izdedzis drošinātājs).
• Augsta pretestība (aprūsējušas spailes vai bojāts vads).
• Lietotāja izraisīts bojājums.

Automašīnas riteņu stiprināšana

PROBLĒMA

Pārāk vaļīgi vai pārāk stipri pievelkot riteni, 
rodas liels risks, ka tas varētu nokrist vai arī 
tiks deformētas stiprinājuma detaļas. 

IEMESLS

Vairākas reizes pievelkot riteņa 
stiprinājumus, mainās sākotnējā 
spriegojuma spēka līkne. Katru reizi 
pievelkot vai atskrūvējot skrūves, tiek 
bojāta vītnes virsma, tāpēc vītnē vai 
zem galviņas palielinās berze. Riteņa 
stiprinājuma vītnē palielinoties berzei, 
atbrīvojot to ar dinamometrisko atslēgu, 
tā kļūst vaļīga ātrāk, nekā sagaidāms. Šī 
iemesla dēļ vairs nav iespējams sasniegt 
ražotāja noteikto sākotnējo spriegojuma 

spēku savienojumā starp riteņa rumbu – 
riteņa disku – riteņa stiprinājumiem (skat. 
diagrammu). 
Berzes koeficients īpaši palielinās gadījumā, 
ja riteņu stiprinājuma detaļas ir sarūsējušas, 
netīras vai bojātas, kā rezultātā samazinās 
sākotnējais spriegojuma spēks (skat. 1. un 
2. att.). Pilnīgi pretējs rezultāts sagaidāms, 
ja riteņu detaļas tiek pastāvīgi ieeļļotas. 

RISINĀJUMS

Katru reizi pirms skrūvēšanas pārbaudiet, 
vai riteņu stiprinājumu detaļas nav bojātas! 
Ja tās ir sarūsējušas vai deformējušās, tās 
ieteicams nomainīt. Ja riteņa rumbas vītne 
ir bojāta, tad rumbu vajadzētu nomainīt.

Automašīnām VW, „Audi“, „Škoda“ un „Seat“ 1,8 T / 2,0 paredzētā piedziņas zobsiks-
nas komplekta CT 909 K5 nomaiņa pret CT 909 K10

hidrauliskā zobsiksnas spriegotāja/demfera nomaiņa 
pret mehānisko zobsiksnas spriegošanas skriemeli

Problēma:

Piedziņas zobsiksnas komplektā iekļautās 
detaļas neatbilst automašīnā sākotnēji 
iemontētajām detaļām.

Iemesls:

Saskaņā ar oriģinālo iekārtu ražotāju teikto, 
katalogā norādītajās, tam piemērotajās, 
automašīnās lietojama jauna spriegošanas 
sistēma ar mehānisko spriegošanas 
skriemeli. Hidrauliskais spiegotājs/demferis 
ar mazo spriegošanas rullīti nomaināms 
pret jaunu, kurā ir tikai viens spriegošanas 
rullīša kronšteins.

1. att. Maināmā versija.

2. att. Jaunā spriegošanas sistēma.

ATCERIETIES!

Pievelkot detaļas, obligāti ievērojiet 
automašīnas ražotāja rekomendēto 
pievilkšanas griezes momentu! 

Risinājums:

Uzstādot piedziņas zobsiksnu un 
kronšteinu ar mazo spriegošanas 
rullīti, noregulējiet spriegošanas 
skriemeli pretī atzīmei, pagriežot 
ekscentru pulksteņrādītāja virzienā.  
Divas reizes iedarbiniet dzinēju un 
pārbaudiet tā stāvokli. Pieskrūvējiet 
spriegošanas skriemeļa skrūvi ar 23 
+/- 3 Nm griezes momentu.

Sākotnējā spriegojuma spēka līkne

Riteņu pievilkšanas procedūru skaits 
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Šķērveida auto pacēlāji

Šķērveida pacēlāji – plaša kategorija. 
Tā aptver visus pacēlājus, kas paceļ 
automašīnu ar zem platformas esošu 
akordeonam līdzīgu mehānismu. 

Šķērveida auto pacēlāji var tikt iedalīti gan 
to pacēlāju grupā, kas balsta automašīnu 
uz riteņiem, gan to, kas balsta automašīnu 
pret virsbūvi. Pateicoties pacēlāja zemajam 

visticamāk manīsiet auto remontdarbnīcās. 
Divu īpaši izturīgu statņu un atbalstroku 
dēļ divstatņu auto pacēlāji vajadzīgajā 
augstumā spēj noturēt dažādus transporta 
līdzekļus. Taču galvenās divstatņu pacēlāja 
priekšrocības, salīdzinot ar četrstatņu 
pacēlāju, ir salīdzinoši zemā cena, tas 
aizņem mazāk vietas un nodrošina ērtāku 

konstrukcija ideāli piemērota divu 
automašīnu novietošanai gadījumos, kad 
vietas pietiek tikai vienai automašīnai, otru 
paceļot augšā. 
No otras puses četrstatņu  auto pacēlāju 
sastāvā ir vairāk iekārtu un to izgatavošanai 
tiek izlietots lielāks materiālu daudzums, 
tāpēc šie pacēlāji parasti ir dārgāki par 
divstatņu pacēlājiem. Kā arī, ja grasāties 
lietot četrstatņu auto pacēlāju riteņu 
tehniskajai apskatei, būtu lietderīgi ieguldīt 
līdzekļus arī papildu hidrauliskā domkrata 

Taču divstatņu autopacēlājiem ir 
arī savi trūkumi: tie ir ievērojami 
augstāki par citiem auto pacēlājiem, 
tāpēc nepieciešams rūpīgi pārdomāt, 
kurā vietā tos ierīkot, turklāt, lai 
sasniegtu uz automašīnas virsbūves 
esošās pacelšanas vietas, daudz 
uzmanības jāpievērš detaļām, un 
automašīnas novietošana nenorit tik 
ērti, kā uz četrstatņu pacēlāja. 

Šķērveida auto pacēlājiem ir plašs 
jaudas un augstuma diapazons. Auto 
pacēlāji ar zemu celšanas augstumu 
ceļ līdz 90 centimetru augstumam no 
zemes, ar vidēju celšanas augstumu 
– 90–120 centimetru augstumā, bet 
pacēlāji ar lielu celšanas augstumu 
var pacelt automašīnu ievērojami 
augstāk.

Izsmeļošs auto pacēlāju salīdzinājums 

Auto pacēlāji mēdz būt dažādi, taču lielāko daļu no tiem iespējams sadalīt divās kategorijās, vadoties pēc pacēlāja un automašīnas 
saskares punktiem: pacēlāji, kas paceļ automašīnu, atbalstot to pret riteņiem, un pacēlāji, kas balsta automašīnu, atbalstoties 
pret virsbūvi. Iecienītākie ir četrstatņu pacēlāji (pacēlājs balsta automašīnu pret riteņiem) un divstatņu pacēlāji (pacēlājs balsta 
automašīnu pret virsbūvi). Tālāk šie auto pacēlāju veidi un to veiktās funkcijas apskatīti sīkāk.

Četrstatņu auto pacēlāji

Četrstatņu auto pacēlāji saviem lietotājiem 
piedāvā daudzpusīgas iespējas gadījumos, 
kad nepieciešams pacelt lielu svaru. Tie 
spēj pacelt lielāku svaru nekā divstatņu 
pacēlāji, jo tiem ir vēl divi papildu statņi. 
Četrstatņu auto pacēlājus lietot ir ļoti 
vienkārši, jo automašīna pati uzbrauc un 
nostājas uz pacēlāja celiņiem. Četrstatņu 
auto pacēlāji ir ļoti iecienīti arī tāpēc, ka 
tiem vienkārši nevajag nekādu papildu 
pamatnes sagatavošanu. Stabilā četrstatņu 

Divstatņu auto pacēlāji 

Divstatņu auto pacēlāji ir vispopulārākie. 
Tie, paceļot automašīnu, atbalstās pret 
automašīnas virsbūvi. Šādus pacēlājus 

iegādei, lai varētu pacelt riteņus no pacēlāja 
celiņiem.

piekļuvi riteņiem. 
Divstatņu auto pacēlāji var būt gan 
simetriski, gan asimetriski. Simetriskos 
auto pacēlājus iespējams atpazīt pēc tā, 
ka to statņi ir precīzi vērsti viens pret 
otro, bet katra atbalstroka tur aptuveni 
50% no svara. Asimetrisko auto pacēlāju 
atbalstroku garums aizmugurē un priekšā 
atšķiras, bet statņi ir pagriezti. Šīs divas 
īpašības nosaka to, ka asimetriskie auto 
pacēlāji ir lieliski piemēroti garākiem 
transportlīdzekļiem, kuru smaguma 
centrs ir ievērojami novirzījies no 
virsbūves centra, kā arī paliek vairāk vietas 
automašīnas durvīm, kas ļauj servisa 
darbiniekiem vienkārši piekļūt automašīnas 
salonam. 

profilam, automašīnas nostiprināšanas 
procedūra parasti nerada nekādas 
problēmas. Novietojot vieglo automašīnu 
vai furgonu uz šķērveida pacēlāja, vairāk 
gandrīz nekas nav jādara, izņemot 
šķērveida pacēlājus, kuri balsta auto, 
paceļot to aiz virsbūves: lai nesabojātu 
automašīnu, tā uz pacēlāja ir jānovieto 
pietiekami precīzi. 
Laikā, kad šķērveida auto pacēlājs netiek 
lietots, nolaižot to līdz viszemākajam 
stāvoklim, tas aizņem diezgan maz vietas. 
Šī īpašība ir ļoti noderīga, ja pacēlājs tiek 
lietots mājas apstākļos, jo, kamēr nav 
nepieciešamības pēc pacelšanas funkciju 
izmantošanas, uz pacēlāja iespējams 
novietot automašīnu. Taču šķērveida 
pacēlājus nav iespējams nolaist tik zemu, 
lai tie nebūtu manāmi, pat tādā gadījumā 

ne, ja tie uzstādīti grīdas līmenī. Tāpat šo 
pacēlāju nav iespējams izmantot tam, lai 
uzglabātu divas automašīnas vienā vietā. 
Vēl viens šķērveida pacēlāju trūkums – 
apgrūtināta pieeja paceltā transportlīdzekļa 
apakšai zem pacēlāja platformas esošo 
celšanas mehānismu dēļ. 

Mobilo kolonnu auto pacēlāji 

Ideja ļoti vienkārša: ja nepieciešams 
pacelt kaut ko lielu un smagu, vienkārši 
pielieciet vairāk statņus! Mobilo kolonnu 
auto pacēlāji sniedz iespēju vajadzības 
gadījumā pievienot (vai noņemt) īpaši 

Auto pacēlāji-stāvvietas

Pēc būtības auto pacēlāji-stāvvietas aizņem 
mazliet mazāk vietas nekā četrstatņu 
pacēlāji, taču to darbības princips ir ļoti 
līdzīgs. Viens vai divi statņi tur paceļamo 
platformu, kura izveidota tā, lai zem tās 
būtu iespējams novietot vēl vienu vieglo 
automašīnu vai furgonu. Tāpēc, lietojot 
pacēlāju, savā vai publiskajā garāžā vienas 

Pārvietojamie auto pacēlāji

Pēdējos gados pārvietojamie auto pacēlāji 
kļūst aizvien populārāki to cilvēku vidū, 
kuriem garāžā nav daudz vietas un kuri 
šī iemesla dēļ to tiecas izmantot pēc 
iespējas praktiskāk. Vairumā gadījumu 
pārvietojamo auto pacēlāju funkcijā 
iespējams lietot mazākas jaudas četrstatņu 
auto pacēlājus uz riteņiem, citos gadījumos 
tādā pašā nolūkā lietojami šķērveida 
pacēlāji ar garu rokturi, vienstatņa pacēlāji 
ar pārvietojamu korpusu un nelielas jaudas 
divstatņu auto pacēlāji.
Runājot par pārvietojamajiem auto 
pacēlājiem, jāatceras, ka, lietojot mazākus 
auto pacēlājus, to funkcionalitātes 
dēļ tiek upurēta jauda. Tos nevarēsiet 
lietot, lai paceltu lielākas un smagākas 

izturīgus statņus. Mobilo kolonnu auto 
pacēlāji šobrīd ļauj nostiprināt automašīnas 
aiz riteņiem, bet vieglo automašīnu 
un furgonu pacelšanai lietojami nevis 
uzbraucamie celiņi, bet celšanai paredzētas 
ķepas

automašīnas vietā iespējams novietot divas 
automašīnas.
Auto pacēlājiem-stāvvietām ir nevis divi 
celiņi, bet pilna uzbraucamā platforma, 
tāpēc šī tipa auto pacēlāji nav piemēroti 
automašīnas tehniskās apskates vai 
remonta darbu veikšanai. Auto pacēlāji-
stāvvietas paredzēti lietošanai tikai 
automašīnu stāvvietās.

automašīnas. Pirms izdarīdami izvēli par 
labu pārvietojamajam auto pacēlājam, 
vienmēr pārliecinieties, vai jūsu izvēlētā 
auto pacēlāja jauda ir piemērota celšanai 
paredzētajiem transportlīdzekļiem. 

Balstiekārtas tehniskajai apkopei 
pielāgoti auto pacēlāji 

Balstiekārtas tehniskajai apkopei pielāgotie 
auto pacēlāji iedalāmi īpašā klasē, jo tie 
aprīkoti ar papildu funkciju, kas atvieglo 
vieglo automašīnu vai furgonu balstiekārtas 
apkopi. Šajā pacēlāju grupā var būt 
sastopami visi iepriekš apskatītie auto 
pacēlāji, kas paceļ automašīnu, balstot 
to uz riteņiem (četrstatņu, šķērveida), 
un kuru celiņos ir ierīkotas speciālas 
rotējošas un slīdošas plāksnes, kas ļauj bez 

pretestības pagriezt riteņus. Šī iemesla dēļ 
mobilās kolonas, kas stabili fiksē riteņus 
pacēlāja atbalstrokās, nevar tikt lietotas 
balstiekārtas tehniskās apkopes veikšanai.

Piedziņas zobsiksnas komplekts CT 881 K3, piem., 
„Ford“ 1,25 16 V / 1,4 16 V / 1,6 16 V dzinējiem

Problēma:

Komplektā iekļautas dažāda garuma 
kloķvārpstas skrūves (29 un 44,5 mm).

Iemesls:

Garākā 44,5 mm skrūve tiek lietota kopš 
2005. gada 15. augusta.

1. att. 29 mm versija. 2. att. 44,5 mm versija.

Risinājums:

Lai pārliecinātos, vai tiek lietota 
pareizā skrūve, jānosaka urbuma 
dziļums. 42 mm – 29 mm skrūve; 52 
mm – 44,5 mm skrūve.

Abas skrūves pievelciet ar 40 Nm + 
90° griezes momentu.

Kā redzams, pirms auto pacēlāja 
iegādes ir jāpārdomā daudz nianšu. 
Ja zināsiet, cik daudz jums ir vietas, 
zināsiet automašīnas raksturlielumus, 
un noteiksiet summu, kādu varat 
atļauties izdot par auto pacēlāju, būs 
vieglāk izlemt, kāds auto pacēlājs 
jums ir nepieciešams.
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Bojājumu identifikācija un novēršana – bremžu diski

Nepareiza montāža

Izskats. Bojāta rumbas savienojuma virsma un (vai) virs montāžas urbumiem ir plaisas.
Iemesls. Nepareiza skrūvju skrūvēšanas secība. Nepietiekams savilces griezes moments.
Rezultāts. Sajūtama vibrācija, īpaši tikko pēc bremžu montāžas.
Risinājums. Jānomaina diski un montējot jāievēro montāžas darbību secība un ražotāja rekomendācijas attiecībā 
uz savilces griezes momentu.

Izskats. No bremzējamās virsmas atdalījies bremžu diska centrs. 
Iemesls. Mehānisks nospriegojums asu nesakritības dēļ. Nepareizi salikts vai nolīdzsvarots suports un disks, kā dēļ 
asimetriski nolietojas bremzējamā virsma un beigās atdalās bremžu diska centrs.
Rezultāts. Sākumā apstājoties dzirdams liels troksnis un jūtama vibrācija, kam seko neatgriezenisks, mehānisks 
bremžu bojājums ar bremžu diska centra atdalīšanos.
Risinājums. Jāapskata visa bremžu sistēma un ar to saistītās detaļas. Jānomaina visas bojātās detaļas un jāuzmontē 
jauni diski, ievērojot ražotāja rekomendācijas attiecībā uz savilces griezes momentu un darbību secību. Pirms disku 
montāžas pārbaudiet, vai suports ir pareizi uzmontēts uz ass un noregulēts.

Izskats. Atdalījusies vai deformējusies rumbas virsma.
Iemesls. Pārāk stipri pievilktas skrūves, ražotāja rekomendētā savilces griezes momenta, kā arī darbību secības 
neievērošana.
Rezultāts. Atdalījusies bremžu diska darba virsma. Neatgriezeniski sabojātas bremzes.
Risinājums. Jāapskata visa bremžu sistēma un ar to saistītās detaļas. Jānomaina visas bojātās detaļas un jāuzmontē 
jauni diski, ievērojot ražotāja rekomendācijas attiecībā uz savilces griezes momentu un darbību secību.

Saistīto detaļu bojājumi

Izskats. Uz diska atsevišķās vietās redzami zili plankumi, tumšākas krāsas. Lokālas pārkaršanas pazīmes.
Iemesls. Pārāk liela rumbas novirze. Nevienmērīgā diska un bremžu kluču kontakta dēļ rodas liela vibrācija. Tās 
dēļ atsevišķas vietas par daudz uzkarst un šī iemesla dēļ rodas krāsas izmaiņas (zilēšana).
Rezultāts. Pieaugošs troksnis un vibrācija.
Risinājums. Novērsiet riteņa rumbas novirzes iemeslu un pārliecinieties, vai tā nepārsniedz pieļaujamo nobīdi.

Izskats. Uz diska ir rieviņas.
Iemesls. Dziļas rieviņas rodas abrazīvo daļiņu, kas atrodas starp bremžu klučiem un disku, dēļ. Iespējams bremžu 
sistēmā iekļuvuši netīrumi (ceļa seguma daļiņas, dubļi, ūdens) vai daļiņas no zemas kvalitātes frikcijas materiāla.
Rezultāts. Bremzēšanas un braukšanas laikā dzirdams troksnis; samazinoties bremzēšanas virsmai, samazinās 
bremžu efektivitāte.
Risinājums. Nomainiet bremžu klučus un diskus.

Izskats. Deformējusies rumbas saskares virsma un (vai) tai apkārt izveidojušās plaisas.
Iemesls. Pārāk liels pozicionēšanas skrūves savilces griezes moments.
Rezultāts. Vibrācija rodas un nepazūd jau no pirmās bremzēšanas reizes.
Risinājums. Nomainiet diskus, lai samazinātos savilces griezes moments.  Pozicionēšanas skrūves paredzētas tikai 
tam, lai nodrošinātu diska atrašanos pareizā pozīcijā.

Izskats. Netīra diska virsma – glazēta un (vai) noklāta ar tumšiem plankumiem.
Iemesls. Uz diska virsmas nokļuvušas frikcijas materiālu nogulsnes. Tā visbiežāk notiek pēc zemas kvalitātes 
bremžu kluču uzstādīšanas.
Rezultāts. Vibrācija, zema bremžu efektivitāte un grūti nospiežams bremžu pedālis.
Risinājums. Lietojiet tikai kvalitatīvus bremžu klučus, kuru frikcijas materiāli ir konkrētajām bremzēm un 
automašīnai piemēroti.

Izskats. Uz rumbas virsmas ir dubļi un (vai) rūsa.
Iemesls. Uz rumbas virsmas esošie netīrumi montāžas laikā var kļūt par iemeslu bremžu pozicionēšanas 
neprecizitātēm, kā rezultātā var veidoties nelīdzens bremžu kluča un diska kontakts un disks var tikt nevienmērīgi 
nolietots.
Rezultāts. Nevienmērīgs bremžu diska biezums, kā rezultātā disks sāk vibrēt un radīt troksni. Vibrācija un troksnis ar 
laiku pastiprinās.
Risinājums. Noņemiet disku un rūpīgi notīriet uz riteņa rumbas un diska virsmas esošo rūsu un citus netīrumus. 
Pārbaudiet, vai balsta virsma nav deformēta un bojāta. Nomainiet diskus, ievērojot ražotāja rekomendācijas attiecībā 
uz savilces griezes momentu un darbību secību.

Izskats. Radiālas plaisas vai zili plankumi, kas atbilst ventilācijas atverēm.
Iemesls. Zilie plankumi liecina par plaisu veidošanos. Tā notiek detaļas virsmā notiekošo metalurģisko pārmaiņu 
dēļ, kā rezultātā tā kļūst cieta un trausla. Tā parasti notiek, ja bremžu noslodze pārsniedz bremžu konstrukcijai 
noteiktās normas limitu. Tā var notikt, bremzes lietojot intensīvi vai neparastos apstākļos, piem., agresīvi vadot 
automašīnu vai vedot pārmērīgi lielu kravu.
Rezultāts. Bremzes nodilst un (vai) samazinās to efektivitāte, dzirdams troksnis, jūtama vibrācija.
Risinājums. Nomainiet diskus, pārmērīgi nenoslogojiet bremžu sistēmu un ātruma samazināšanai lielāku uzsvaru 
lieciet uz dzinēja un (vai) pārnesumu lietošanu.

Izskats. Uz diskiem redzami dažāda spilgtuma un dažādu nokrāsu plankumi (zili, violeti, zeltaini).
Iemesls. Nepareiza pieslīpēšana. Ir normāli, ka pēc jaunu bremžu uzstādīšanas uz virsmas starp bremžu klučiem un 
disku var rasties nelielas izmaiņas. Ja virsma netiek pareizi pieslīpēta, frikcijas metāla virsmas pārkarst, kā rezultātā 
frikcijas virsmā rodas metalurģiskas pārmaiņas.
Rezultāts. Zema bremžu efektivitāte, jo ir samazinājusies berze. Var rasties vibrācija. Turpinot lietot tos pašus 
bremžu klučus un diskus, vibrācija laika gaitā var pastiprināties.
Risinājums. Nomainiet diskus un veiciet nepieciešamo pieslīpēšanas procedūru, t.i., pirmos 200 kilometrus 
bremzējiet mēreni, izvairieties no pēkšņas un stipras bremzēšanas. 

Ārkārtīgi = Pārmērīgi liela dilšana

Nepareiza lietošana/pārkaršana

Izskats. Neatbilstoši liels nolietojums. Diska biezums ir mazāks nekā ražotāja rekomendētais mazākais 
pieļaujamais biezums.
Iemesls. Nav veikta regulārā disku apskate vai tie nav tikuši savlaicīgi nomainīti.
Rezultāts. Samazinājusies bremzēšanas efektivitāte, jūtama stipra vibrācija un troksnis.
Risinājums. Jāapskata visa bremžu sistēma un ar to saistītās detaļas. Jānomaina visas bojātās detaļas un jāuzmontē 
jauni diski, ievērojot ražotāja rekomendācijas attiecībā uz savilces griezes momentu un darbību secību. Turpmāk 
apskates un apkopes darbus veiciet regulāri!

Izskats. Nevienmērīgi nolietojušās bremzēšanas virsmas. Bremzēšanas virsmas centrā ir zili plankumi. Var būt 
redzamas plaisas.
Iemesls. Nepareizi uzstādīta suporta un (vai) bremžu kluču dēļ, bremžu kluči disku var skart atšķirīgā leņķī, tāpēc 
dažādu pušu nolietojums atšķiras. Zilie plankumi rodas lokālas pārkaršanas berzes vietā dēļ.
Rezultāts. Lokālās pārkaršanas dēļ pastiprinās vibrācija. Var samazināties bremžu efektivitāte.
Risinājums. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, salabojiet suportu. Nomainiet bremžu klučus, izvēloties piemērotu 
kluču tipu un formu.

Izskats. Ļoti nolietojies disks, virsmā ir rievas.
Iemesls. Pārāk liela bremžu kluču nodiluma dēļ kluču stiprinājuma pamatne skar disku (metāls metālu) un bojā 
diska virsmu.
Rezultāts. Ļoti niecīga bremžu efektivitāte un (vai) pagarinājies bremzēšanas ceļš, dzirdama slīpēšanas skaņa.
Risinājums. Nomainiet bremžu klučus un diskus. Ja iespējams, pārbaudiet, vai bremžu kluču nolietojuma 
indikators darbojas precīzi.

Izskats. Nevienmērīgi nolietojušies bremžu kluči. Vienā pusē esošais bremžu klucis ir ļoti nolietojies, otrā pusē – 
mazliet.
Iemesls. Ieķīlējies suports. Viens bremžu klucis visu laiku skar diska virsmu, tāpēc nolietojas līdz pat metāla 
stiprinājuma pamatnei. Metāla pamatne disku skarošajā pusē ir ļoti saskrāpēta, bet otrā diska pusē bremžu klucis 
saglabājies gandrīz kā jauns.
Rezultāts. Dzirdama nepārtraukta slīpēšanas skaņa, jūtama vibrācija, neefektīvi darbojas bremzes. Iespējama 
nesabalansēta bremzēšana, bremzējot automašīna var tikt vilkt uz vienu pusi.
Risinājums. Pārbaudiet, nomainiet vai salabojiet suportu. Ja nepieciešams, nomainiet bremžu klučus un diskus.

Izskats. Dziļas rievas starp bremžu diska centru un darba virsmu.
Iemesls. Ja bremžu klucis un disks ir par daudz nolietojušies, suportā esošā bremžu kluča stiprinājuma pamatne 
var izkustēties. Tādā gadījumā nodilušā bremžu kluča stiprinājuma pamatne izkrīt no savas vietas un rada 
skrāpējumus starp bremžu diska centru un diska darba virsmu.
Rezultāts. Ļoti niecīga bremžu efektivitāte, ilgi turot nospiestu bremžu pedāli, un skaļš troksnis.
Risinājums. Nomainiet bremžu klučus un diskus. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, salabojiet suportu.
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„Bosch eXchange” lietoto agregātu atgriešanas kritēriji

Bosch nodrošina visaugstākās kvalitātes 
atjaunotos izstrādājumus. Šā iemesla 
dēļ lietotajiem agregātiem ir jābūt 
atjaunošanas procesam atbilstošā stāvoklī.

Tāpēc lietotajam agregātam nedrīkst būt 
turpmāk minētās nepilnības.

Papildus apmaiņas nosacījumi:

• izstrādājumam ir jābūt iekļautam derīgā 
apmaiņas atgriešanas sarakstā.
• detaļas numuram ir jābūt salasāmam.

Atteikuma iemesli •  Spēcīga korozija •  Nepilnīgs komplekts

Starteri/ģenerātori

Degvielas iesmidzināšana/ aizdedze

Dīzeļa sprauslas / „Common Rail” 
sprauslas

Dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sūkņi / 
„Common Rail” sūkņi CP1/3

Sūkņu agregāti / sūkņi sprauslas

Bremžu suporti

Spēcīga korozija

Spēcīga korozija

Sūknis ir izjaukts, 
vai komplekts nav 

pilnīgs

Spēcīga korozija

Detaļas tips 
nesakrīt ar…

…uz iepakojuma 
norādīto tipa 

numuru

Vadības bloki/
elektroniskie vadības 

bloki
Bojāti korpusi, atloki 
vai vītņu savienojumi, 
kontaktspraudņi un 

kontakti, ūdens izraisīti 
bojājumi (atvērts korpuss)

Karstās plēves 
gaisa masas 

mērītājs
Bojāts cilindra korpuss, 
spriegotājelements vai 
skrūves (izskrūvētas, 

neatbilstošas)

Gaisa plūsmas 
mērītājs

Bojāts potenciometrs 
vai temperatūras 

sensors

Karstās stieples 
gaisa masas 

mērītājs
Bojāts temperatūras 

sensors, cilindra 
korpuss, elektronikas 
korpuss (bez vāka) vai 
spraudņu savienojumi

Mehāniskie 
bojājumi

Vārpsta 
iekrāsojusies zilā 

krāsā

Izjaukts agregāts 
vai nepilnīgs 
komplekts

Nepilnīgi 
nokomplektēta vai 
izjaukta sprausla

Bojāti 
savienojumi vai 

vads

Izjaukts vai 
nepilnīgs 

komplekts

Bojāts korpuss, 
virsmas vai caurule

Bojāta piedziņas 
vārpsta vai atloks

Mehāniskie bojājumi

Mehāniski bojāts 
lējums

Lietoto agregātu aprites atvieglošana:

• nedaudzas skaidri noteiktas depozīta 
vērtības.
• skaidri noteikti lietoto agregātu 
atgriešanas kritēriji.

• ērta un droša atgriešana „atpakaļ kastē”.
• ātra apstrāde, ko nodrošina ciešs 
tirdzniecības tīkls.

•  Izjaukts agregāts •  Mehāniski bojājumi

Degvielas sadalītājs

Spēcīgi bojāts korpuss vai 
vītnes (deformācija, plaisas)

Droseles degvielas 
iesmidzināšanas agregāti 

(augšējās un apakšējās daļas)
Bojāts korpuss, blīvju virsmas, vītnes, 

droseļvārsts, iestatījumu svira, nav 
spiediena regulatora vai droseļvārsta 

potenciometra

Aizdedzes sadalītājs
Bojāta vakuuma ierīce, 

uzstādīšanas plāksnes, aizdedzes 
modulis, sadales vārpsta, nav 
sadales vāciņa, nav spraudņa

Spēcīga korozija Izjaukts agregāts 
vai nepilnīgs 
komplekts

Mehāniskie 
bojājumi

Spēcīga korozija

Spēcīga korozija

Spēcīga korozija

Bojāta blīvju virsma 
vai korpuss

Bojāta piedziņas 
vārpsta vai atloks

Izjaukts vai nepilnīgs 
komplekts

Izjaukts vai nepilnīgs 
komplekts

Izjaukts vai nepilnīgs 
komplekts

Bojāta blīvju virsma 
vai korpuss

Atpakaļ kastē

1. Tiek piegādāts jaunais izstrādājums

Jūs saņemat jauno apmaiņas izstrādājumu 
no „Bosch”.

2. Detaļas tiek apmainītas

Jūs samaināt lietoto agregātu ar atjaunoto 
agregātu.

3. Atgriešana „Atpakaļ kastē”

Jūs nosūtat lietot agregātu atpakaļ 
oriģinālajā „Bosch” iepakojumā.

4. Jūs saņemat savu depozītu (ķīlas 
vērtību)

„Bosch” samaksā Jums maiņas izstrādājuma 
ķīlas vērtību.

Tīra un ērta lietot agregātu savākšana 
no darbnīcām:

• Nekādu bojājumu pārvadāšanas laikā,  
   nekādu kredīta atteikumu.
• Ērtāka lietoto agregātu identifikācija  
   paātrina atgriešanas procesu.
• Videi draudzīga.
• Nekādas lietoto detaļu radītas neērtības.
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Vai LUK divmasu spararatu (DMF) vaļīgums ir uzskatāms par defektu?

LUK - pasaulē lielākā sajūgu ražotāja - 
speciālisti skaidro, ka divmasu spararatu 
ražošanas tehnoloģijā tiek izmantoti divu 
veidu gultņi: lodveida un slīdgultņi. Un, 
proti, tajos ražojumos, kuros tiek lietoti 
slīdgultņi, var būt jūtams šis vaļīgums. 
Taču tas nekādā gadījumā nav defekts. 
Ražotājs ar pilnu atbildību apgalvo, ka 
spararats, kura centrālās daļas vaļīgums 
iekļaujas norādītajās normas robežās, 
pilnībā atbilst tam izvirzītajām kvalitātes 
un drošības prasībām. Ražotājs visos 

katalogos  (AdeCat, TecDoc) ir norādījis 
pieļaujamo vaļīguma ierobežojumu.
Kā parādīts pirmajā attēlā, spararata 415 
0059 10 gadījumā pieļaujamais vaļīgums 
ir “max.sideplay 2,9mm”. Attēlā redzam 
arī četras “i” zīmītes (pie ražotāja koda, 
labajā pusē). Tas nozīmē to, ka ražotājs šim 
spararatam ir sagatavojis četrus atsevišķus 
dokumentus, kas satur tieši tam aktuālu 
informāciju. Pirmā un otrā “i” zīmīte ietver 
sevī informāciju par iespējamu vaļīgumu 
un tā pieļaujamajiem ierobežojumiem.

1. att. Informāciju par visiem „LuK“ produktiem iespējams atrast AdeCat sistēmā (pie katras preces nospiežot “i” pogu):

Pret nodilumu izturīgais slīdgultnis starp 
citām sastāvdaļām tiek lietots „LuK“ 
divmasu spararatos (angļu val. Dual Mass 
Flywheel, turpmāk – DMF). Ražošanā 
izmantotās tehnoloģijas dēļ šis slīdgultnis 
nodrošina lielāku sekundārās masas 
sasvēršanās leņķi  (skat. 2. att.), salīdzinot 
ar „Sachs“ DMF.
Šis sasvēršanās leņķis ir skaidri redzams 

un nenorāda uz nekāda veida defektiem, 
tāpēc „LuK“ DMF iespējams lietot visām, 
katalogos norādītajām, automašīnām.
Salīdzinot ar parasto spararatu, divmasu 
spararatu veido savstarpēji ļoti precīzi 
salāgotas detaļas. Neraugoties uz spararata 
slēgto konstrukciju, šo detaļu darbība 
var pasliktināties ārēju spēku iedarbības 
rezultātā. Nepareizi apejoties ar divmasu 
spararatu, tam var tikt nodarīts kaitējums, 
kura rezultātā spararats var priekšlaicīgi 
sabojāties, vai var palielināties spararata 

izdalītā trokšņa un vibrācijas līmenis.
Pret divmasu spararatiem izturieties 
uzmanīgi un ievērojiet šos norādījumus:
Neuzstādiet divmasu spararatu, ja tas pirms 
tam bijis nokritis zemē!
Trieciena brīdī var tikt bojāti lodveida vai 
frikcijas gultņi, novirzīties kloķvārpstas 
stāvokļa devēja zobvainags  vai palielināties 
disbalanss.

Nemēģiniet no jauna apstrādāt divmasu 
spararata frikcijas virsmu!
Pavājinoties frikcijas virsmas saķerei, 
nav iespējams nodrošināt nepieciešamo 
maksimālo apgriezienu skaitu minūtē. 
Nemēģiniet uz divmasu spararatiem ar 
frikcijas gultni pārāk spēcīgi vilkt spararatu 
ass virzienā!
Tā varat sabojāt divmasu spararatā esošo 
membrānu.
Divmasu spararatu aizliegts mazgāt 
detaļu mazgājamajā mašīnā, lietojot 

augstspiediena mazgāšanas iekārtas vai 
tvaiku!
Sajūgiem lietojiet piemērota garuma 
skrūves!
Pārāk gara skrūve var aizskart galveno 
spararatu (un radīt troksni) vai saslēgt divas 
masas.
Lietojot pārāk garas skrūves, lodveida 
gultnis var tikt bojāts vai izstumts no 
pareizās pozīcijas.
Skrūvēšanai vienmēr lietojiet jaunas 
skrūves!
Divmasu spararata frikcijas virsmu tīriet ar 
tīrošajā šķīdinātājā samitrinātu drāniņu!
Nepieļaujiet nekāda tīrāmā līdzekļa 
iekļūšanu divmasu spararata iekšpusē!

E-KATALOGĀ

415 0250 10 

415 0220 10 

415 0256 10  

415 0241 10  

417 0008 11 415 0168 10

415 0494 09 415 0191 10

Pēdējā laikā no pircējiem saņemam dažāda veida jautājumus par LUK ražoto divmasu spararatu kvalitāti.

Visizplatītākais jautājums ir par to, ka ar roku jūtams spararata centrālās daļas vaļīgums (ļodzīšanās), kustinot to uz sāniem.

1

1. att.

2. att.
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„Michelin“ ražotās „Tweel“ riepas 2013. gada 
„Edison Awards“ apbalvošanas ceremonijā ieguva sudraba medaļu

„Michelin“ ražotās „Tweel“ riepas pasauli 
vispirms pārsteidza ar bezgaisa radiālo 
riepu koncepciju. Šo revolucionāro 
tehnoloģiju Michelin izmanto arī 
būvniecības, lauksaimniecības, atkritumu 
apstrādes un ainavu veidošanas industrijā.
Vadoties pēc moto „Labāks ceļš uz 
priekšu“, uzņēmums „Michelin Tweel 
Technologies“ ražo bezgaisa radiālās riepas 
ar nosaukumu „Tweel“. Šīm bezgaisa 
riepām raksturīga tradicionālā radiālo 
riepu tehnoloģijas specifikācija, taču tās 

Uzņēmums „Hankook Tire“ izstādē SEMA prezentēja vairākas nākotnes riepu koncepcijas, kuras vienkārši nav iespējams 
neapskatīt vēlreiz. Novērtējiet tās un noskatieties video ierakstu, kā šīs augsti attīstītās riepas darbojas praksē.

Uzņēmums „Michelin North America“ 2013. gada „Edison Awards“ apbalvošanas ceremonijā ieguva sudraba medaļu. „Michelin“ 
ražotās „X-Tweel SSL“ riepas ieņēma otro vietu Transporta kategorijā. Zelts tika „Delphi Automotive“ par „Connected Car“ iekārtu, 
bet bronzu ieguva „Streetline Inc.“ par parkošanās programmu „Parker“. 

ļauj izvairīties no dārgi izmaksājošām 
dīkstāvēm, kas rodas, ja tiek pārdurta vai 
citādi sabojāta pneimatiskā riepa un tā 
zaudē gaisu.
Pagaidām tikai kompaktiekrāvējiem 
paredzētās X-Tweel SSL riepas tiek 
piedāvātas kā ideāls risinājums ainavu 
veidošanas, būvniecības, atkritumu 
apstrādes, pārstrādes un lauksaimniecības 
industrijai.

„Tiltread“ dinamiskās riepas

Bena Zavalas (Ben Zavala) projektētās 
„Tiltread“ riepas – elastīgas bezgaisa riepas, 
kas palīdz izvairīties no riepu plīsumiem. 
Maksimālais saskares koeficients un ar 
sasveres sistēmas palīdzību sasniegtā 
virsmas sprieguma izkliedēšana ļauj 
pagriezienus veikt dinamiski, bet tajā pašā 
laikā stabili. Revolūcija sporta riepu nozarē 
– „Tiltread“ izstrādājis bezgaisa un sasveres 
riepu tehnoloģiju, kas sniedz iespēju 
dinamiskāk veikt pagriezienus un izvairīties 
no nevajadzīgas protektora dilšanas.

„Motiv“ – bezceļu riepas

Marko Hearno radītās, bezceļa apstākļiem 
paredzētās „Motiv“ riepas sastāv no 
daudz dažādiem protektora segmentiem, 
kas kustas un pielāgojas pie braukšanas 
virsmas, un ievērojami atdzīvina brauciena 
piedzīvojumu. Protektora saskares ar 
braucamo daļu mainīgā virsma un bezgaisa 
tehnoloģija riepas padara ekstremāliem 
apstākļiem piemērotas, neriskējot ar to, ka 
tās varētu plīst.

„Hankook“ – nākotnes riepas

„eMembrane“ riepas ar maināmu 
protektoru dažādiem berzes tipiem

Skota Lendovska (Scott Lendowsky) 
izveidotās „eMembrane“ (augšā pa kreisi) 
riepas varētu būt viedākās hibrīdriepas 
pasaulē. Tās ne tikai samazina degvielas 
patēriņu, bet arī garantē lielisku saķeri ar 
ceļu, ļaujot braukt enerģiski. Šīs riepas 
iespējams lietot divos režīmos. Braucot 
pilnas saķeres režīmā, „eMembrane“ 
riepas palielina segmentu, kuri saskaras 
ar braukšanas virsmu, laukumu, sniedzot 
nevainojamu saķeri ar ceļu un garantējot 
lielisku pagriezienu izbraukšanu. Braucot 
degvielas taupības režīmā, tiek samazināts 
riepas segmentu saskares ar braukšanas 
virsmu laukums, tāpēc samazinās ripošanas 
pretestība un automašīnas degvielas 
patēriņš. 

„Mag-Trac“ riepas

Ričarda Bērna (Richard Byrne) 
izveidotajām „Mag-Trac“ riepām (augšā pa 
labi) ir neatkarīga riteņa/rumbas iekārta, 
kas garantē teicamu braukšanas komfortu. 

Magnētiskā lauka tehnoloģijas radītā tukšā 
telpa atdala automašīnas riteni no rumbas, 
paaugstinot komfortu un samazinot 
troksni. Šīs nākotnes riepas paver skatu uz 
iespējām braukt pa gaisu.

„Tessela“ riepas

Mirandas Šteinhauzeras (Miranda 
Steinhauser) radītās ekoloģiskās 
„Tessela“ riepas ir aprīkotas ar viegli 
noņemamiem protektora komponentiem, 
kas patērētājiem dod iespēju bieži 
mainīt automašīnas protektorus. Tādā 
veidā tiek palielināta riepu efektivitāte 
un piedāvāts ekoloģisks risinājums, kā 
izvairīties no pierastās riepu materiālu 
izšķiešanas. Noņemamo protektora 
komponentu stiprināšanai tiek izmantotas 
pārstrādājamas alumīnija sloksnes.
Tas viss skan skaisti, taču atliek tikai minēt, 
kāds labums no šādām riepām būs laikā, 
kad tiks attīstītas lidojošās automašīnas. 
Kamēr tās vēl nav kļuvušas par realitāti, 
visu cieņu uzņēmumam „Hankook“ par 
inovācijām.
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„Valeo“ automašīnu tehnoloģijas – IAM attīstības nākotne

Viss sākās ar bremžu uzlikām un sajūga berzes uzlikām jau 1923. g. Saint-Ouen darbnīcās blakus Parīzei. Deviņdesmit gadu laikā 
uzņēmums „Valeo“ ir izveidojis sadarbību ar visiem lielākajiem automašīnu ražotājiem, nodibinājis filiāles 29 valstīs un kļuvis par 
vienu no dominējošajiem automašīnu detaļu piegādātājiem pasaulē.

Viss sākās ar bremžu uzlikām un sajūga 
berzes uzlikām jau 1923. g. Saint-Ouen 
darbnīcās blakus Parīzei. Deviņdesmit 
gadu laikā uzņēmums „Valeo“ ir izveidojis 
sadarbību ar visiem lielākajiem automašīnu 
ražotājiem, nodibinājis filiāles 29 valstīs 
un kļuvis par vienu no dominējošajiem 
automašīnu detaļu piegādātājiem pasaulē.
Pašreizējā grupas stratēģija tiek attīstīta 
divos virzienos: CO2 piesārņojuma 
samazināšana un uzņēmuma paplašināšana 
straujas attīstības valstīs un Āzijā. 
Uzņēmums „Valeo“ atzinību izpelnījies 
saistībā ar inovatīvajām tehnoloģijām, un 
cenšas tās padarīt pieejamas pēc iespējas 
plašākam patērētāju lokam.
Uzņēmums rada tirgus vajadzībām 
atbilstošus produktus un tehnoloģijas, kā 
arī paredz nākotnes vajadzības un, vadoties 
pēc tām, izstrādā jaunus ražojumus, – tie 
ir galvenie „Valeo“ attīstības stratēģijas 
principi. Lai apmierinātu patērētāju 
cerības, „Valeo“ daudz uzmanības pievērš 
CO2 piesārņojuma samazināšanai. 
Uzņēmums ir pionieris „intuitīvās 
braukšanas“ tehnoloģijas jomā, kura 
apvieno automašīnu, autonomu braukšanu 
un cilvēka-mašīnas interfeisu, un tiecas šo 
tehnoloģiju padarīt visiem pieejamu.

Īpaši jaudīgi elektriskie kompresori

„Valeo“ bija pirmais automašīnu detaļu 
uzņēmums, kas plašā klāstā piedāvāja 
klientiem īpaši jaudīgus kompresorus 
nelielu dzinēju darbības uzlabošanai ar 
zemu apgriezienu skaitu. Ar šī tehnoloģijas 
jaunuma palīdzību izdevās samazināt 
iekšdedzes dzinējus, kas savukārt ļāva 
samazināt degvielas patēriņu. 12 voltu 
konstrukcijas dzinējs spēj ietaupīt 8 līdz 
10% degvielas. 
Apvienojumā ar „Valeo“ enerģijas 
atjaunošanas sistēmu īpaši jaudīgais 

elektriskais kompresors efektīvi ietaupa 
degvielu (ar pastiprināto „Valeo ReStart“ 
starteri tiek sadedzināts par 15% mazāks 
degvielas daudzums, bet standarta Eiropas 
braukšanas ciklā – par 20% mazāks 
degvielas daudzums). Tā kā šī sistēma 
dzinēja konstrukciju maina minimāli, to 
iespējams vienkārši un bez problēmām 
uzstādīt jaunajās automašīnās. Īpaši 

jaudīgā elektriskā kompresora sistēma 
ir veiksmīgi uzstādīta dabiskās vilkmes 
dzinējos, kuru tilpums no 1 līdz 2,4 l, 
kā arī dīzeļdzinējos un benzīna dzinējos 
ar turbokompresoriem, kuru tilpums no 
1 līdz 4 l (mazāks dzinējs ar mazākiem 
apgriezieniem – lielāks pārnesuma skaitlis, 
optimāla automašīnas darbība).
Īpaši jaudīgie kompresori ir pielāgoti 
dažādu konstrukciju elektriskajām 
sistēmām: 12, 24 un 48 voltu.

Dubultais sausais sajūgs

Dubultais sausais sajūgs – vēl viens efektīvs 
„Valeo“ risinājums nozīmīgai CO2 
piesārņojuma samazināšanai. Dubulto 
sauso sajūgu veido divi sajūgi un trīs sajūgu 
diski, kuru rotācija ir saistīta ar dzinēja 
spararata darbu. Uz dzinēja pusē esošā 
diska uzmontētais sajūgs saslēdzas, gan 
iedarbinot dzinēju, gan ieslēdzot nepāra 

pārnesumus. Uz pārnesumkārbas pusē 
esošā diska uzmontētais sajūgs saslēdzas, 
tikai ieslēdzot pāra un atpakaļgaitas 
pārnesumus. Abas detaļas pārmaiņus 
pārnes griezes momentu vienai no 
divām aksiālajām pārnesumkārbas 
ieejas vārpstām. „Valeo“ modulis ir 
saistīts ar energoefektīvu piedziņas 
elektromehānismu, kā rezultātā dzinējs 

patērē mazāk degvielas un apkārtējā 
vidē izplūst par 6 līdz 10% mazāk CO2, 
salīdzinot ar pārnesumkārbu, kurai ir 
tikpat daudz pārnesumu, un par 4% 
mazāk, salīdzinot ar dubulto slapjo 
sajūgu. Piedziņas elektromehānisms ļauj 
diviem sajūga diskiem slīdēt, tāpēc tos 
iespējams precīzi un sinhroni vadīt. Šajā 
modulī iekļauta palīgatspere, kas samazina 
elektrības patēriņu.
Šo īpašību dēļ „Valeo“ moduļi izceļas 
ar labākām ekspluatācijas īpašībām 
nekā tradicionālās automātiskās 
pārnesumkārbas. Vienmērīgs paātrinājums, 
bez griezes momenta pārrāvumiem 
darbojas ērtāk nekā automatizētā 
mehāniskā pārnesumkārba. Turklāt, 
apturot automašīnu, papildu drošības dēļ 
sajūgi izslēdzas (vadības sistēma tos uzreiz 
bloķē). „Valeo“ jaudīgais elektriskais kompresors.

Dubulto sauso sajūgu veido divi sajūgi un trīs sajūgu diski, kuru rotācija ir saistīta ar dzinēja 
spararata darbu.

„Gates“ elektronisko katalogu jau 
iespējams apskatīt arī mobilajā tālrunī

Elektronisko „Gates“ kataloga versiju (www.gatesautocat.com) tagad iespējams apskatīt arī viedtālrunī vai planšetdatorā. Lietojot 
mobilo kataloga versiju, jaunāko informāciju varat apskatīt jebkurā brīdī un jebkurā vietā. 

Izsmeļošajā elektroniskajā katalogā atradīsiet detalizētu informāciju par ikvienai automašīnai nepieciešamiem produktiem un 
to lietošanu.  „Gates“ katalogā atrodama informācija par visu automašīnu modeļu vadīšanas sistēmām, lieljaudas sistēmu un 
dzesēšanas sistēmu produktiem. Jaunajā, mobilajiem tālruņiem piemērotajā, interneta vietnē produktu nosaukumi sakārtoti 
alfabēta secībā, pieejamas arī produktu izmēru tabulas un apskatāmi skaidri saprotami produktu attēli. 

„Gates“ speciālā lietošanas izpētes komanda īpaši uzmanīgi vēro norises 
tirgū un pastāvīgi atjauno produktu sortimentu. Nav svarīgi, kāds automašīnas 
modelis atradīsies tehniķa acu priekšā – viņš var būt drošs, ka „Gates“ 
katalogā izdosies atrast kvalitatīvu un oriģinālam atbilstošu produktu. 

Lai procesu padarītu vēl vienkāršāku, 
pie mobilās interneta kataloga versijas 
iespējams pieslēgties, lietojot uz „Gates“ 
iepakojuma esošos QR-kodus (ātrās 
atbildes kodus, no angļu val. Quick 
Response codes). Noskenējot kodu, 
uzreiz atveras informācija par izvēlēto 
produktu. Līdzās specifiskajai lietošanas 
informācijai katalogā sniegti arī saistīti 
tehniskie biļeteni, informācija par siksnu 

Lietojot mobilo kataloga versiju, jaunāko informāciju iespējams apskatīt jebkurā brīdī un jebkurā vietā. 

izkārtojumu, produktu attēli un iespējamie 
komplekti.  
Funkcionālais interneta kataloga dizains 
palīdz lietotājam atrast visu vajadzīgo 
informāciju par jebkura tipa automašīnai 
nepieciešamiem „Gates“ produktiem.  
Mainīts ne tikai šīs interneta vietnes 
dizains. Klientu ērtībām „Gates“ katalogs 
ir iztulkots piecpadsmit valodās. 
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Tiklīdz vadītājs noņem kāju no bremžu 
pedāļa, dzinējs atkal tiek iedarbināts un ir 
iespējams braukt.
 Šī tehnoloģija ir iecienīta 
hibrīdautomašīnās, kurās jau ir ierīkoti 
lieli akumulatori enerģijas uzkrāšanai un 
bremžu sistēmas enerģijas rekuperēšanai, 
kas bremzēšanas laikā uzlādē šos 
akumulatorus. Taču „stop-start“ sistēmas 
sāk lietot arī tradicionālajās, ar benzīnu 
darbināmajās automašīnās. 

Japāņu ražotāji nepārtraukti meklē labāko „stop-start“ sistēmu
Kondensatoriem un dažādu tipu akumulatoriem ir savi plusi un mīnusi

Piegādātāji un automašīnu ražotāji mēģina lietot konkurējošas enerģijas uzkrāšanas sistēmas, kas ar enerģiju apgādā arvien biežāk 
lietotās degvielu taupošo dzinēju „stop-start“ sistēmas.

Japānā automašīnu ražotāji lieto svina-skābes, litija jonu un niķeļa-metāla hidrīda akumulatorus un kondensatorus. 

Tiem visiem ir gan savi plusi, gan mīnusi. Ražotāji joprojām cenšas sabalansēt izdevumus ar drošību un izpildījumu. Taču šī 
tehnoloģija jau šobrīd manāmi samazina degvielas patēriņu. 

„Toyota Motor Corp.“, „Honda Motor 
Co.“, „Mitsubishi Motors Corp.“, 
„Mazda Motor Corp.“ un „Suzuki 
Motor Corp.“ ražo automašīnas, 
kurām apstājoties, dzinējs izslēdzas. 
Tādā veidā tiek samazināts degvielas 
patēriņš, taču rodas nepieciešamība 
pēc uzlādētiem akumulatoriem, 
kas spēj apgādāt ar enerģiju 
radio uztvērēju, navigācijas, gaisa 
kondicionēšanas iekārtas un citu 
elektroniku, kamēr dzinējs ir izslēgts. 

Kondensators var pilnībā uzlādēties 
10 sekunžu laikā, lielāko daļu 
enerģijas absorbējot no automašīnas 
bremzēšanas laikā izdalītās enerģijas. 
Savukārt akumulatoru uzlāde notiek 
lēnāk, un tiem raksturīgs īsāks 
ekspluatācijas ilgums, ko veido 
uzlādes un izlādes ciklu skaits.

„Suzuki“ izveidotajā „stop-start“ 
sistēmā tiek lietots litija-jonu 

akumulators.

Papildus litija-jonu akumulators. 
Uzņēmums „Suzuki“, lai uzlabotu 
kinētiskās enerģijas rekuperēšanu 
bremzēšanas laikā, ir iemontējis mazu 

Kondensatori. Uzņēmums „Mazda“ ir 
viens no pirmajiem, kas savās automašīnās 
sāka montēt kondensatorus, lai uzkrātu 
enerģiju lietošanai laikā, kad dzinējs ir 
izslēgts. Šī tehnoloģija kā standartfunkcija 
ar nosaukumu „i-Eloop“ sākta lietot jaunā 
dizaina „Mazda 6“ automašīnās un tiks 
lietota pārējos modeļos. 
Tāpat kondensatori nav tik jutīgi pret 

Šajās automašīnās parasti nepieciešamas 
lielākas sistēmas elektroenerģijas uzkrāšanai 
nekā standarta 12 voltu akumulators. 
Apskatīsim vairāku japāņu auto ražotāju 
un piegādātāju lietotās enerģijas uzkrāšanas 
tehnoloģijas. 

karstumu kā litija-jonu akumulatori un 
šis faktors ierobežo to montāžas iespējas 
dzinēja nodalījumā. „Mazda 6“ modelī 
kondensators iemontēts aiz priekšējiem 
lukturiem. 
Negatīvais aspekts: kondensatoriem ir 
neliela ietilpība. Taisnību sakot, tie nespēj 
sacensties ar litija-jonu akumulatoriem, 
veicot tādas funkcijas, kā riteņu griešana, 
automašīnai lietojot elektroenerģiju.

litija-jonu akumulatoru.
Litija-jonu akumulatoros var tikt 
uzglabāts liels enerģijas daudzums un tā 
ekspluatācijas ilgums (uzlādes un izlādes 
ciklu skaits) ir lielāks nekā standarta svina-
skābes akumulatoriem. Tāpat tās spēj ilgāk 
apgādāt automašīnas elektriskās sistēmas ar 
enerģiju, kamēr dzinējs ir izslēgts. 
Taču litija-jonu akumulatori var pārkarst, 

tāpēc „Suzuki“ tās iemontējis zem 
grīdas plāksnēm, tālāk no karstā dzinēja 
nodalījuma. Šim nolūkam nepieciešami 
papildu kabeļu savienojumi un sarežģītākas 
vadu sistēmas. 
Šis akumulators ir savienojams ar 12 voltu 
akumulatoru un tam nav nepieciešams 
līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājs. 

„Mazda 6“ sērijas „i-Eloop“ sistēmā kondensatori tiek lietoti, lai uzkrātu enerģiju lietošanai laikā, kad dzinējs ir izslēgts.

Visaugstāk novērtētā lieta

Vienā pētījuma daļā respondentiem 
tika lūgts novērtēt 12 pašreiz lietotās 
un potenciāli lietojamās tehnoloģijas 
automašīnās ar interneta pieeju.
Pētījumā apgalvots, ka trīs visaugstāk 
novērtētās funkcijas jau ir ierastas tirgū, kas 
piedāvā automašīnas ar interneta pieeju.

Niķeļa-metāla hidrīda akumulators. 
Uzņēmums „Panasonic Corp.“ izveidojis 
tehnoloģiju, kas balstīta uz niķeļa-metāla 
hidrīda akumulatoriem un paredzēta „stop-
start“ sistēmām. Šis ražojums ir kompromiss 
starp lētākajiem par mazas uzlādes svina-
skābes akumulatoriem un dārgākajiem, krietni ietilpīgākajiem litija-jonu akumulatoriem. 
Niķeļa-metāla hidrīda akumulatori ir arī stabilāki un karstumizturīgāki nekā litija-jonu.

„Panasonic“ sistēmas pluss: niķeļa-metāla hidrīda akumulators ne tikai apgādā 
automašīnas elektrisko sistēmu ar enerģiju, kad dzinējs ir izslēgts, bet arī piegādā 

pietiekami daudz enerģijas vadības dzinējam un nodrošina dzinēja vadības 
palīgfunkciju hibrīdautomašīnās. 

Svina-skābes akumulatori. Runājot 
par tehnoloģijām, visbeidzot vajadzētu 
pieminēt pieticīgos svina-skābes 
akumulatorus. Tādi piegādātāji kā 
„Furukawa Battery Co.“ šos akumulatorus 
joprojām lieto, kā ekonomisku „stop-

start“ sistēmu alternatīvu. Ideja vienkārša: 
automašīnā atliek tikai iemontēt otru 
svina skābes akumulatoru un tādā veidā 
divkāršot tilpumu.
Šī tehnoloģija nav salīdzināma ar citām 

enerģijas blīvuma vai uzlādes ātruma 
ziņā. Taču priekšlikuma iesniedzēji 
apgalvo, ka tā ir pārbaudīta un uzticama 
tehnoloģija, kura izmaksu ziņā joprojām 
nav pārspējama. 

Jaunā pētījuma rezultāti rāda, ka 
nepieciešamību pēc automašīnām ar 
interneta pieeju rada ar automašīnām 
nesaistītas iekārtas, piemēram, viedtālruņi 
un planšetdatori.
Bet vadītājiem svarīgākais pakalpojums, 
ko sniedz automašīna ar interneta pieeju, 
saskaņā ar uzņēmuma „Covisint“ finansēto 
pētījumu, ir laika ietaupījums. „Covisint“ 
ir Detroitā nodibinātā uzņēmuma 
Compuware Corp.“ apakšvienība, 
kas piegādā interneta pakalpojumu 
tehnoloģijas.
Automašīnu ražotājiem būs jādarbojas 
„interneta tirgus ātrumā“, lai paspētu 
piepildīt patērētāju cerības tehnoloģiju 
jomā, kā arī nodrošināt automašīnu 
kvalitāti un preču zīmes darbības pieredzi, 
apgalvots pētījumā.

Pētījumā apgalvots, ka par visvērtīgāko 
tehnisko funkciju automašīnā lietotāji 

atzinuši braukšanas un maršruta 
informācijas pieejamību.

Šajā pētījumā apgalvots, ka 
automašīnu rūpniecībai, kurā 

automašīnas agrāk tika vērtētas kā 
atsevišķas mašīnas, ir jāpielāgojas 

to patērētāju vajadzībām, kuri 
sevi uzskata „par patērētājiem, 
kas atrodas integrētu ierīču un 

pakalpojumu tīkla centrā“.

Patērētāju visaugstāk novērtētā 
funkcija ir braukšanas un 

maršrutu informācijas pieejamība 
automašīnā, kas balstīta tajās pašās 
kartografēšanas programmatūrās, 

kuras tiek lietotas viedtālruņos.

Pētījumā pierādīts, ka viedtālruņu un citu ierīču popularitāte ietekmē 
pieprasījumu pēc automašīnām, kurās ir pieeja internetam 

Kad cilvēki iekāpj automašīnā, savos 
telefonos viņiem jau ir izveidota digitāla 
„ekosistēma“, ko veido sociālie sakari, 
kas nodibināti, lietojot „Twitter“ un 
citas programmas, piemēram, „Four 
Square“, kas ļauj cilvēkiem piereģistrēties, 
apmeklējot konkrētas vietas. Patērētāji 
vēlētos, lai automašīnas ar pieeju 
internetam ļautu papildināt viņu izveidoto 
„ekosistēmu“ un, iekāpjot automašīnā, 
nevajadzētu veidot jaunu.

Funkcija, kas ieņem otro vietu – 
automātiska automašīnas programmatūras 
atjaunošana no oriģinālo iekārtu ražotāju 
atjauninājumiem internetā (standarta 
datoru un mobilo ierīču funkcija).
Trešā funkcija – personīgo iestatījumu 
pārvietošana no vienas automašīnas uz 
citu. Starp šiem iestatījumiem var būt 
iecienītās radio stacijas vai automātiskās 
transmisijas pārslēgšanas vietas, piemēram, 
sporta un ekonomiskās braukšanas 
konfigurācija.
Pētījums rāda, ka šajā gadījumā patērētāju 
vēlmes ietekmējuši datori, planšetdatori, 
telefoni un pat spēļu platformas, kur 
viņi var ierakstīt un pārvietot profila 
iestatījumus, mājaslapas, grāmatzīmes u.c. 

Pētījumā apgalvots arī tas, ka „vissvarīgāko 
patērētāja datu nākotnes (klienta attiecību 
administrēšanas) sistēmu mazāk ietekmēs 
reti kontakti ar oriģinālo iekārtu ražotāju 
vai izplatītāju vai pieslēgšanās preču zīmju 
interneta vietnēm, un ievērojami lielāka 
ietekme būs izsmeļošai, ar automašīnas 
darbību un lietošanu saistītai, datu 
plūsmai“.
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ContiIceContact

Svarīgas tehniskās īpašības
Jaunākās „ContiIceContact“ riepas

Jauna radžu tehnoloģija
„Brilliant Plus“ radzes palielinātai 
drošībai un izcilai saķerei uz ledus .

Jauna sasmalcinātā ledus tehnoloģija
Efektīvāka bremzēšana uz ledus.

Jauna gumijas maisījuma tehnoloģija
Optimizēts riepu kalpošanas ilgums.

Visefektīvākā bremzēšana
Jaunās „ContiWinterContact TS 830 P“ riepas izceļas ar labāko bremzēšanas efektivitāti 
jebkuros laika apstākļos.

Sabalansēta specifikācija
Apvienojot jaunākās protektora un riepu konstrukcijas un gumijas maisījuma ražošanas 
tehnoloģijas, izveidotas „ContiWinterContact TS 830 P“ riepas, kas izceļas ar sabalansētu 
specifikāciju un īpaši lielu darbības efektivitāti.

Paredzētas lietošanai ar ESK
„ContiWinterContact TS 830 P“ ir ziemas riepas, kas paredzētas lietošanai ar mūsdienu 
elektroniskajām stabilizācijas sistēmām, piem., elektronisko stabilitātes kontroles (ESK) 
sistēmu.       

Svarīgas tehniskās īpašības
Protektora raksta tehnoloģija – labāka 
vadāmība uz jebkādas virsmas.

Īpašība:
• Asimetrisks protektora raksts ar 

pakāpienveida 3D lamelēm vidējā daļā un 
3D sinusoidālajām lamelēm ārējā daļā.

• Savienojoši iegriezumi sānu rievās ar 
atdalošām lamelēm.

• Asi riepas pleci ar raupju slīpuma leņķu 
struktūru.

Optimizētā protektora raksta stingrība 
un palielinātā bloku elastība nosaka 
labāku vadāmību uz jebkādas virsmas.

Optimizēta ledus novadīšana no 
protektora bloku apakšas, tiecoties 
nodrošināt labu saķeri starp radzēm un 
ledu bremzēšanas laikā.

Iedarbība:
• Optimizēta jaudas pārnešana.
• Lielāka lameļu savstarpējā saķere.
• Labāka sāniskā saķere un uzlabota 

protektora raksta stingrība, kas nosaka 
labāku jaudas pārnešanu.

Labums:
• Labāka vadāmība uz jebkāda veida ceļa 

virsmas.
• Optimizēta saķere uz ledus un sniegā.
• Mazāks nodilums.

Iedarbība:
• Stingrāks protektora raksts ārmalā.
• Lielākā daļa protektora bloku šķautņu un lameļu 

atrodas protektora iekšējā daļā.

Labums:
• Lielāka sāniskā stabilitāte, veicot pagriezienus
• Labāka saķere un vadāmība sniegā.
• Īpaši efektīva bremzēšana sniegā un uz ledus.

Iedarbība:
• Tiek nodrošināta bloku stabilitāte gan šķērseniskā, 

gan gareniskā virzienā.
• Stingrāki plecu daļas bloki, veicot pagriezienus.

Labums:
• Ātrāka reakcija uz stūres veiktajām kustībām.
• Labāka vadāmība.

Svarīgas tehniskās īpašības
Radžu tehnoloģija – sasmalcinātā ledus 
tehnoloģija

Īpašība:
Sasmalcinātā ledus rezervuāri un novadīšanas 
sistēma, kas ieskauj katru radzi, palīdz uzlabot 
„Brilliant Plus stud“ radžu efektivitāti, 
braucot pa ledu.

ContiWinterContact™ TS 830 P

Svarīgas tehniskās īpašības
Modernizēts, asimetrisks protektora raksts.

Īpašības: 
Dalīts protektora raksts, kas veic divas 
funkcijas:
• Riepas ārējā plecā esošie protektora 

bloki ir lielāki nekā riepas iekšējā daļā 
esošie.

Īpašības:
Dalīts protektora raksts, kas veic divas 
funkcijas:
• Centrā esošie bloki ir gari un šauri.
• Plecos esošie bloki ir īsi un plati.

Sniegs – sāniskā stabilitāte 106 %

Bremzēšana uz slapja ceļa seguma 103 % Sniegs – saķere 105 %

Bremzēšana uz ledus 108 %

Nobraukums 110 %

Vadāmība uz sausa ceļa 103 %

Akvaplanēšana 102 %

Ekspluatācijas īpašību diagramma

ContiWinterContact™ TS 810S*
ContiWinterContact™ TS 830P

105%

Iekšpuse Ārpuse

Centrs ĀrpuseIekšpuse

ContiIceContact Standarta riepa

Ekspluatācijas īpašību diagramma 

Vadāmība uz ledus 104 %

Saķere sniegā 102 % Vadāmība sniegā 104 %

Bremzēšanas sniegā 101 %

Vadāmība uz sausa ceļa 105 %

Bremzēšana uz ledus 111 %

Saķere uz ledus 110%

Iedarbība:
• Sasmalcinātajam ledum netiek ļauts nokļūt 

saskares zonā starp protektora blokiem un 
ceļa virsmu, kā arī tiek optimizēta ledus 
novadīšana no protektora bloku apakšas.

• Laba radžu saķere ar ledu pat kritiskās 
bremzēšanas situācijās.

Labums:
• Efektīvāks radžu izvirzījums.
• Īsāks bremzēšanas ceļš uz ledus.

ContiWinterViking
ContiIceContact

Kopsavilkums:
• Dalītais protektors veic divas funkcijas: nodrošina augstu riepas veiktspēju gan ziemas apstākļos, gan uz sausa ceļa.

DEGVIELAS PATĒRIņA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEļU ĀRĒJAIS TROKSNIS

- - -
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ContiVikingContact5

C,E,F,G F )) 71 DB; )) 72 Db

Sauss segums 106 %

Slapjš segums 101 %

Sniegs 103 %Ledus 106 %

Troksnis 102 %

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Rādītāji
Sauss segums: vadāmība + rievu jutība

bremzēšana, gareniska un sāniska, vadāmība

bremzēšana, saķere, vadāmība

bremzēšana, saķere, vadāmība

nelīdzens ceļš

Slapjš segums: 

Sniegs: 

Ledus:

Troksnis: 

Svarīgas īpašības

Vadāmība uz sausa ceļa
Īpašība: paaugstinājumi sānu rievās.
Rezultāts: stingrāka protektora struktūra.
Iedarbība: labāka vadāmība uz sausa ceļa.

ContiViking 
Contact5

Standarta 
riepa

Polaris 3

F,G C )) 71 DB; )) 73 Db

Ražojuma īpašība Rezultāts Labums pircējam

Papildus rieva riepas pleca izciļņos Samazināts spriegums protektora 
iekšienē

Maza rites pretestība, kas nosaka 
degvielas patēriņa samazināšanos

Lieli riepas pleca izvirzījumi ar 
papildu garenisko rievu

Izvirzījumi saglabā stabilitāti, rieva 
rada vējstikla tīrītāja efektu

Labāka vadāmība uz slapja ceļa

"Sniega ķērājs" gar gareniskajām 
rievām

Laba saķere sniegā, "sniega ķērājs" 
neļauj sniegam slīdēt caur rievu

Optimizēta ātruma uzņemšana un 
bremzēšana sniegā

Dažāda dziļuma lameles, pavērstas 
slīpi pret izvirzījumu šķautnēm 
(sāniski pret sniega kārtu)

Optimizēta stingrība izvirzījumu 
iekšienē

Zems nodilums, kas nodrošina 
ilgu ekspluatācijas laiku

SnoVanis 2

E,F C )) 72 DB; )) 73 Db

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Īpašība Iedarbība Labums

Koncentrēts protektora bloku 
izvietojums riepas plecos un blīvi 
izvietotas lameles

Labāka jaudas pārnešana un vairāk 
saķeres šķautņu

Optimizēta bremzēšana, īsāks 
bremzēšanas ceļš sniegā

Liels rievu tilpums un sniega 
rezervuāri ārējās rievās

Lielāks savāktā sniega daudzums 
nosaka labāku sniega saķeri ar 
sniegu

Lieliska saķere sniegā

Izturīgi plecu bloki un koncentrēta 
bloku struktūra protektora 
centrālajā daļā

Optimizēta protektora sānu bloku 
stingrība un stabilitāte

Lielāka drošība, veicot 
pagriezienus un uz slapja ceļa

Ziemas protektora maisījums ar 
optimālu rites pretestību

Maza protektora bloku 
deformācija riepai griežoties, kas 
nosaka mazāku enerģijas zudumu

Samazināta rites pretestība 
samazina degvielas patēriņu 

ContiVikingContact3
ContiVikingContact5

SnoVanisPolaris 2=100 %
Polaris 3

Bremzēšana 
sniegā 102 %

Vadāmība uz slapja 
ceļa 102 %

Nobraukums 105 %

Bremzēšana 
uz slapja ceļa 
103 %

Akvaplanēšana 99 %

Rites pretestība 105 %

Saķere sniegā 102 %

Bremzēšana  
uz slapja ceļa 
seguma 101 %

Bremzēšana uz sausa 
ceļa seguma 103 %

Akvaplanēšana 
100 %

Trokšņa līmenis 102 %

Bremzēšanas 
sniegā 102 %

Saķere sniegā 
101 %

Pagriezienu 
veikšana uz 
slapja ceļa 
seguma 105 %

Vadāmība 
uz sausa ceļa 
seguma 100 %

Rites pretestība 
115 %

SnoVanis 2

Īpašība: daudzu saķeres šķautņu un rievu paaugstinājumu kombinācija.
Rezultāts: lielāks saķeres laukums ar virsmu, braucot pa slapju ceļu.
Iedarbība: īsāks bremzēšanas ceļš uz slapja ceļa.

Akvaplanēšana
Īpašība: slīpas gareniskās rievas.
Rezultāts: efektīvāka ūdens novadīšana.
Iedarbība: ātra ūdens novadīšana.

Saķere sniegā
Īpašība: daudz aktīvu saķeres šķautņu.
Rezultāts: lieliska jaudas pārnešana.
Iedarbība: lieliska saķere un bremzēšana sniegā.
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UltraGrip Ice Arctic

- - -

Testa uzvarētāja UltraGrip Ice Arctic — par 7% īsāks bremzēšanas ceļš uz ledus.* 
Izbaudiet izcilas bremzēšanas, vilktspējas un vadāmības iespējas uz ledus un 
sniegā, ko nodrošina Multicontrol Ice Technology® ar progresīvu virzienveida radžu 
konstrukciju uzlabotai saķerei uz ledus.

V veida protektora raksts ar robotām rievā 
• izcila šķīdoņa novadīšana, kā arī labāka bremzēšana 

un saķere sniegā.

* Salīdzinātas ar trīs galveno konkurentu riepu vidējo 
sniegumu uz ledus, 2012. gada janvāris, izpildītājs 
Test World Ltd, riepas izmērs: 205/55R16 94T; testa 
automašīna: Audi A3; vieta: Ivalo (FI); ziņojuma nr.: 
TW-TT11-MT224.

Novatoriska virzienveida radžu konstrukcija
• īsāks bremzēšanas ceļš uz ledus.
• labāki vadāmības rādītāji uz ledus.

Pakāpjveida un zāģa formas plecu dizains
• izcils sniegums dziļā sniegā.

UltraGrip 8 Performance

C,E,F C ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB

UltraGrip 8 Performance — par 6% īsāks bremzēšanas ceļš sniegā.*

Izcils bremzēšanas un vadāmības sniegums uz slapjiem un sniegotiem ceļiem. 
Izmēģiniet mūsu balvasieguvušo ziemas riepu jauno versiju ar novatorisko 3D-BIS 
Technology®.

3 lamelēšanas tehnoloģiju kombinācija
• teicama vadāmība uz sniegota seguma

* Salīdzinot ar trīs vadošo konkurentu riepu 
sniegumu uz sniegota seguma; TÜV SÜD 
Automotive mērījumi 2012. gada martā; riepu

izmērs: 225/45R17 94V; testa automašīna: Audi A3 
1.8 TFSI Sportback; vieta: Ivalo (FIN); Mirevāla 
(FR); ziņojuma nr.: 76248182.

Centrā zāģveida riba ar mainīgu malas leņķi
• labāka vilktspēja un bremzēšana sniegā

CoolCushion slānis
• mazāka rites pretestība

UltraGrip Ice+

C,E F ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB

Vairāku testu uzvarētāja UltraGrip Ice+ Vidēji par 8% labāki rādītāji*. Active Grip 
tehnoloģija uzlabo sniegumu uz visiem ziemā iespējamiem ceļa segumiem.

Hibrīdās lameles līdzsvarotai protektora stingrībai
• uzlabo saķeri ziemā, samazina protektora nodilumu 

un, riepai nolietojoties, joprojām saglabā veiktspēju.

* Salīdzināts ar trīs vadošo konkurentu jaunākajām 
līdzvērtīgajām ziemas riepām sniegā un uz ledus 
2010. gada janvārī, izpildītājs Test World, riepu 
izmērs: 205/55R16 94T; automobilis: Ford Focus 
2.0 ar benzīna dzinēju Ivalo (Somijā), ziņojums nr. 
TW20100032; mitru un sausu ceļu apstākļos 2010. 
gada janvārī, izpildītājs Test World, riepu izmērs 
205/55R16 94T; automašīna VW Golf V 2.0 TDI, 
Mirevāla, Francija, ziņojums nr.: TW20100032.

Dubultslāņu sastāvs
• augstākās kvalitātes sastāvs saglabājas elastīgs arī īpaši 

zemā temperatūrā, nodrošinot izcilu saķeri.
• apakšējais protektora slānis uzlabo stabilitāti un 

nobraukumu.

V veida protektora zīmējums
• augsta akvaplanēšanas pretestība šķīdonī.

IceTouch

- - -

Moderna tehnoloģija optimālai saķerei sniegā un uz ledus.Vislabākā bremzēšana: par 
13% labāka bremzēšana uz ledus.*
Moderna tehnoloģija optimālai saķerei sniegā un uz ledus “Dunlop nodrošina labu, 
stingru saķeri sniegā un uz ledus, īpaši bremzēšanas un paātrināšanas gadījumā.” 
Motor, 2012. gada oktobris, Norvēģija

4D radzes. Gara aizmugurējā tapas mala bremzēšanas 
spēka nodrošināšanai. Divas īpašas sānu malas saķeres 
nodrošināšanai pagriezienos. Asa priekšējā mala 
maksimālai vilktspējai.

* Salīdzināts ar 4 vadošo konkurentu riepu vidējo 
sniegumu uz ledus, sniegā, uz slapja un sausa ceļa 
seguma; mērījumus veica Test World Ltd 2012. 
gada janvārī; riepas izmērs: 205/55R16 94T; 
testa automašīna: Audi A3; vieta: Ivalo (Somija), 
Kolmārberga (Luksemburga), Vitliha (Vācija), 
ziņojuma Nr.: TW-TT11-MT224.

Vairākvirzienu raksts. Visos virzienos vērstas lameļu 
šķautnes. Asas saķeres efekts uz ledus un sniega. Visu 
virzienu raksts nodrošina vilktspēju, bremzēšanu un 
līkumu izbraukšanu sniegā un uz ledus.

Sastāvs zemai temperatūrai. Augstāka savienojuma 
elastība, kas saglabājas pat zemākā temperatūrā, 
nodrošinot labāku saķeri uz sniega un ledus.
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Winter Response2

B,C,E B,C ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB

USP: 
• Lieliska efektivitāte jebkādos ziemas apstākļos.

Priekšrocības: 
• Racionālās priekšrocības: visefektīvākā bremzēšana un vadāmība jebkādos ziemas 

apstākļos. Runājot kategorijās: saķere uz slapja ceļa – B klase, rites pretestība – C klase.
• Emocionālās priekšrocības: uzticamība braucot.

Galvenās tehniskās īpašības:
• Riepas plecu joslas lameles vērstas 45° leņķī 
• Pretējs sniega novirzītājs
• Blīvi izvietotu lameļu sistēma
• Optimālas formas struktūra

Īpašība:
• Riepas plecu joslas lameles vērstas 45° 

leņķī.

Iedarbība:
• Leņķī izvietotās plecu joslas lameles 

nodrošina lielāku pretestību centrbēdzes 
spēkam.

Labums
• Labāka saķere, veicot pagriezienus sniegā 

un uz ledus.

VADĀMĪBA SNIEGĀ 

SAĶERE NOGĀZĒ

PAĀTRINĀJUMS SNIEGĀ

BREMZĒŠANA SNIEGĀ

Saķere veicot pagriezienus sniegā

Bremzēšana sniegā:
1. Sniegs krājas riepas vidusdaļā.
2. Vidū sakrājies sniegs un protektora 
    gumija veido lielu centrālo šķautni.
3. Lielāks centrālās līnijas saķeres virsmas  
    laukums.
4. Saķere gareniski pa riepas perimetru.
5. Bremzēšana un saķere.

Mazs 

Lielāks 
darbības 
virsmas 
laukums

Centrbēdzes spēks

Centrbēdzes spēks

Īpašība:
• Pretējs sniega novirzītājs.

Iedarbība:
• Apgrieztie centrālās līnijas bloki ļauj  

satvert un noturēt sniegu. Tādā veidā tiek 
palielināts centrālās līnijas saskares virsmas 
laukums un uzlabota saķere gareniski pa 
riepas perimetru.

Labums:
• Labāka saķere un bremzēšana sniegā.

Efektivitāte sniegā

„WR2“: efektīvāka braukšana jebkādos ziemas apstākļos.

Winter ResponseWinter Response2

94 96 98 100 102 104 106 108 110 112

IceSport

C,E E,F ) 68 DB; )) 69 DB; )) 70 DB; )) 71 DB

Ziemeļnieku braukšanas prieks ziemas apstākļos. 
“Pārsteidzošās Dunlop Ice Sport apvieno nepārprotami labākās īpašības, kas ir tik 
noderīgas ziemā, ar izcilu sniegumu bezledus apstākļos.” Teknikens Värld ziemas 
riepu tests 2012, Zviedrija

Ice Grip tehnoloģija ar trīsdimensiju bloķējošām 
lamelēm. Maksimāla saķere visos apstākļos un virzienos.

* Izstrādātas, izmantojot testu uzvarētāju riepu 
gumijas sastāvu un protektora rakstu.

Materiāla tehnoloģijas Skandināvijas ziemai. Jaunākās 
paaudzes ļoti zemu temperatūru ziemas materiālu 
tehnoloģija.

Touch tehnoloģija. Moderna karkasa konstrukcijas 
tehnoloģija.

WinterSport 4D

C,E,F C,E ) 66 db; ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB; ) 70 db; )) 69 db

Braukšana ziemas apstākļos sasniedz jaunu dimensiju sluoksniu.
“Augstākās klases ziemas riepas ar vislabāko vilkmi un īsāko bremzēšanas ceļu uz 
sniegotiem ceļiem. Lietus laikā tās gādā par drošu vadāmību, pateicoties vislabākajai 
sānu saķerei un īsajam bremzēšanas ceļam. Patīkami kluss un ērts brauciens, kā arī 
laba akvaplanēšanas pretestība.” Auto Bild Sportscars 2011. gada 11. nr.

4D lameļu sistēma ar lielisku sānu saķeri.

V veida protektora raksts nodrošina labu saķeri sniegā, 
augstu akvaplanēšanas pretestību un planēšanas 
pretestību šķīdonī.

Vieglā konstrukcija nodrošina mazāku degvielas 
patēriņu un labāku stūres vadības precizitāti.
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Eskimo Stud

- - -

Radžotās riepas ir īpaši efektīvas skarbos ziemas apstākļos.

„Sava eskimo stud“ riepas – par pieņemamu cenu pieejama izvēle skarbiem ziemas 
laikapstākļiem. Ar sešstūra formas radzēm, asām lamelēm un augstas saķeres silīcija 
dioksīda sastāvu tās ir komfortabli vadāmas pa apledojušu, sniegotu un slapju ceļa 
virsmu.

Vadāmība un saķere ziemā 
Sešstūra formas radzes nodrošina drošu vadāmību un saķeri uz apledojušas ceļa virsmas. Asās lameles 
palielina vadāmību uz sniegotas ceļa virsmas. Pateicoties silīcija dioksīda sastāvam un virzienveida 
protektora konstrukcijai, riepām ir laba vadāmība arī uz slapjas ceļa virsmas.

Uzticama bremzēšana sniegā un uz ledus
„Eskimo stud“ riepas nodrošina efektīvu bremzēšanu uz slidenas, apledojušas ceļa virsmas un 
piebraukta sniega. Riepa izveidota, tiecoties palielināt saskares laukumu ar ceļa virsmu, tādā veidā 
palielinot bremzēšanas efektivitāti. Radzes ir izvietotas tā, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku saķeri 
bremzēšanas laikā.

Uzlabots braukšanas komforts
Baudiet klusāku un komfortablāku braukšanu. Protektora bloki un radzes ir izvietoti tā, lai samazinātu 
trokšņa līmeni un nodrošinātu vienmērīgāku braukšanu.

Ilgs ekspluatācijas laiks
Ekonomiskās „Eskimo stud“ riepas izgatavotas no pretnodilumu izturīga maisījuma, kas paildzina 
riepu kalpošanas laiku.

Eskimo S3+

E,F C,E ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB; )) 69 DB; )) 70 DB

Modernizētas ziemas riepas, kas izceļas ar lielisku saķeri un īsāku bremzēšanas ceļu 
ziemā.

Efektīvu ziemas riepu cenai nav obligāti jābūt kosmiskai. „Sava eskimo s3+“ riepas 
garantē labu saķeri, braucot gan pa slapju, gan pa sniegotu ceļa segumu – līdz ar 
to ir par vienu lietu mazāk, par ko lauzīt galvu, nokrītot gaisa temperatūrai. Riepas 
sertificētas ar sniegpārslas simbolu, kas nozīmē, ka tās paredzētas lietošanai ziemā.

Uzticama saķere ziemā
Labāka vadāmība pie aukstas gaisa temperatūras un sniegainā laikā. Modernizētais ziemas silīcija dioksīda maisījums „Eskimo s3+“  ļauj 
riepām palikt mīkstām un elastīgām zemas temperatūras apstākļos, tādā veidā palielinot saķeres un vadāmības efektivitāti. Sniegpārsliņas 
simbols nozīmē to, ka šīs riepas atbilst stingrām, uz ziemas riepām attiecinātām efektivitātes prasībām.

Uzticama bremzēšana uz slapja ceļa
„Eskimo s3+“ riepām tiek lietota speciāla gumija, kas ļauj palielināt saķeri un samazināt bremzēšanas 
distanci uz slapjas ceļa virsmas. Protektora struktūrai raksturīgas papildus šķautnes, kas vēl vairāk 
uzlabo saķeri.

Izturība pret akvaplanēšanu
Virzienveida struktūra ar platām protektora rievām efektīvi novada ūdeni un šķīdoni, tādā veidā 
samazinot akvaplanēšanas risku.

Ilgs ekspluatācijas laiks
„Sava eskimo 3+“ riepas kalpo ilgāk, ietaupot Jūsu naudu. Riepu konstrukcija nodrošina vienmērīgu 
virsmas nodilumu. Izturīgais protektora maisījums ļauj nobraukt vairāk kilometru, nemainot riepas.

Eskimo HP
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Augstas veiktspējas ziemas riepas drošai vadāmībai uz sniegotas un apledojušas ceļa 
virsmas.

„Sava eskimo hp“ riepas ir speciāli izgatavotas stabilai braukšanai pa sniegotu un 
apledojušu ceļa virsmu īpaši nelabvēlīgos apstākļos. Izbaudiet pārliecinošu vadāmību 
un saķeri visgrūtākajos ceļa apstākļos. Riepas sertificētas ar sniegpārslas simbolu, 
kas nozīmē, ka tās paredzētas lietošanai ziemā.

Lieliska saķere un vadāmība sniegā
Izbaudiet braukšanu pa sniegotu un apledojušu ceļa virsmu bez uztraukumiem. Speciālo ziemas 
protektora konstrukciju veido bloķēšanas lameles, kas iespiežas braukšanas virsmā, nodrošinot 
kontroles iespējas. Optimizētā riepu forma nodrošina labu saķeri ar ceļa virsmu un uzlabo vadāmību.

Uzticama bremzēšana uz slapja ceļa
Virzienveida konstrukcija un pilns silīcija dioksīda sastāvs nodrošina augsta līmeņa saķeri uz slapjas 
ceļa virsmas, saīsinot bremzēšanas ceļu lietainā laikā.

Stabila vadāmība īpaši nelabvēlīgos apstākļos
„Eskimo hp“ riepas paredzētas braukšanai īpaši nelabvēlīgos ziemas apstākļos. Izturīgs viengabala 
karkass nodrošina nepieciešamo stabilitāti, lai iegūtu uzticamu vadāmību, braucot atļautajā braukšanas 
ātrumā uz autostrādēm.

Ilgs ekspluatācijas laiks 

Pret nodilumu izturīgais protektora sastāvs un optimizētā konstrukcija nodrošina ilgāku „Eskimo hp“ 
riepu kalpošanas laiku un ļauj Jums ietaupīt naudu.
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Eskimo SUV
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Augstas kvalitātes visurgājēju riepas visiem ziemas apstākļiem.

Sarežģītiem braukšanas apstākļiem nepieciešamas izturīgas riepas. „Sava eskimo 
suv“ riepas izceļas ar lielisku saķeri sniegā un stabilitāti, braucot pa slapju ceļa 
segumu vai šķīdoni, tāpēc tās ir ideāla izvēle autovadītājiem, kas vēlas ietaupīt. 
Riepas sertificētas ar sniegpārslas simbolu, kas nozīmē, ka tās paredzētas lietošanai 
ziemā.

Uzticama saķere sniegā un uz ledus
Nekādu rūpju sniega un ledus dēļ. Speciāls ziemas gumijas maisījums nodrošina labāku saķeri zemā 
temperatūrā, kamēr lielais protektora lameļu daudzums piedāvā lielāku šķautņu skaitu, nodrošinot 
labāku vilces spēku.

Efektīva vadāmība un bremzēšana uz slapja ceļa
„Sava eskimo suv“ riepām ir virzienveida protektors, kas nodrošina stabilu vadāmību lietus laikā. Platās 
rievas ātri novada ūdeni un izšķīdušu sniegu, kā arī samazina akvaplanēšanas risku. No silīcija dioksīda 
maisījuma izgatavotais protektors nodrošina labu saķeri un īsāku bremzēšanas distanci, braucot pa 
slapju ceļa segumu.

Ilgs ekspluatācijas laiks
Optimizētā protektora struktūra nodrošina vienmērīgu riepas virsmas nodilumu. Šī iemesla dēļ riepas 
lietojamas ilgāk, šādi Jūs ietaupāt naudu.

Zems trokšņa līmenis
Protektora struktūra nodrošina zemu trokšņa līmeni, tāpēc turpmāk braukšana būs klusāka un ērtāka.

Trenta m+s

Ilgi kalpojošas un uzticamas ziemas riepas, kas paredzētas autofurgoniem un 
vieglajām kravas automašīnām.

„Sava trenta m+s“ ir uzticamas ziemas riepas autovadītājiem, kam svarīga riepu 
vērtība. Tās piedāvā labu saķeri un efektīvu bremzēšanu skarbos apstākļos.

Piemērotas visām asīm
Šīs riepas var tikt lietotas uz visu vieglo komerctransportu un mikroautobusu asīm.

Ilgs ekspluatācijas laiks
Ilgi kalpojošas riepas ar ekonomisku „kilometra cenu“.

Frigo 2
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Unikāls pārdošanas piedāvājums
• Ekonomiskums
• Drošība
• Ilgs lietošanas laiks
• Saķere ziemas apstākļos

Uzticama vadāmība ziemā
Speciālais ziemas protektora sastāvs nodrošina labu saķeri un efektīvu bremzēšanu aukstā laikā.

Īpašība:
• Daudz viļņveida radiālo lameļu.

Kā tas darbojas?
• Daudz radiālo saķeres šķautņu.

Labums pircējam:
• Efektīvāka bremzēšana un saķere uz slapja ceļa 

seguma, sniegā un uz ledus.

Bloki nodrošina saķeri

Īpašība:
• Bloku izvietojums “divi vienā”. 

Kā tas darbojas?
• Daudz saķeres šķautņu un stabila bloku forma.

Labums pircējam:
• Labāka saķere un labāka vadāmība ziemā.

„Frigo“ riepas ir optimizētas, lai braukšanu padarītu efektīvāku

Īpašība: 
• 4 slīpo bloku secība.

Kā tas darbojas?
• Tiek saskaņotas frekvences plašākā diapazonā.

Labums pircējam:
• Zems trokšņa līmenis.
• Vienmērīgs nodilums.

Īpašība:
• Par 2% garākas lameles.

Kā tas darbojas?
• Vairāk asu šķautņu.

Labums pircējam:
• Drošāka braukšana ziemā.

„FRIGO“ RIEPAS – EFEKTĪVA BRAUKŠANA ZIEMĀ 

Īpašība:
• Asas bloku šķautnes.

Kā tas darbojas?
• Labāka saķere.
Labums pircējam:
• Labāka saķere ziemā un uz 

slapja ceļa seguma.
• Efektīvāka bremzēšana ziemā 

un uz slapja ceļa.
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Ražotājs „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Roadgrip“ „Ugigrip“

Modelis 8-11/2 H4.0 8-11/2 HT- (īpaši 
„Winter i*Pike RS“ 

riepām)

8-11/2 T WX 8-11/1 9-11 ESU 9-11 ESU

Augstums 11 11 11 11 11 11

Kāta daļas 
diametrs (maks./
min.)

65/40 63/40 63/37 5.5 5 5

Atloka diametrs 8 8 8 8 9 9

Tips Dubultā Dubultā Dubultā Parastā Parastā Parastā

Materiāls Alumīnijs Alumīnijs Tērauds Tērauds Tērauds Tērauds

Piezīmes Skandināvijā un visā 
pasaulē

Skandināvijā un visā 
pasaulē

Skandināvijā un 
visā pasaulē

Tikai Krievijā un 
NVS

Tikai ASV un 
Kanādā

Tikai ASV un 
Kanādā

 
 

1. Protektora zīmējums ar platām 
visaptverošām rievām = efektīva 
ūdens novadīšana.

2. 6 ribu zīmējums ar šaurām radiālām 
rievām = zemāks trokšņu līmenis, 
vienāds nodilums un maksimāla 
ūdens izkliedēšana.
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Debica Navigator 2 (vissezonas)
Ekonomiska riepa gan vasarai, gan ziemai. Jaunā Navigator 2 nodrošina labāku 
nobraukumu un palielinātu veiktspēju uz slapja ceļu.

.1 

.2

.1

.1

3. 624 radiālas lameles = visos leņķos 
nodrošināta saķere sniedz labāku 
vadāmību uz slapja ceļa.

4. Dziļas vidējās rievas ar daudzām 
radiālām lamelēm = palielināta 
noturība pret akvaplanēšanu un 
labāka veiktspēja uz slapja, sniega un 
ledus klāta ceļa.

„HK“ radžu saraksts vieglo automašīnu radiālajām riepām

RADŽOŠANAS GIDS

*Skandināvijā visas radžotās riepas atbilst radzēm piemērotajām prasībām.

• Uzņēmums „Hankook“ nerekomendē lietot radzes ar mazu svaru (piem., alumīnija radzes) ekoloģisku iemeslu (gaisa piesārņojuma) dēļ, kā arī lai nebojātu ceļa 
segumu.

• Ja radžu izmēri ir atbilstoši, pētniecības un attīstības centrs (R&D Center) pēc papildu testu vai pārbaužu veikšanas var rekomendēt papildu radžu ražotājus.
• Ziemeļeiropas valstīs* obligāti jālieto „Turvanasta“ radzes.
* Skandināvija: Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Islande.
* Ziemeļeiropas valstis: Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Islande, Somija.

PĀRBRAUKŠANAS TESTS

Laboti tiesību akti
Tiesību aktos noteikti ierobežojumi attiecībā uz riepu radžu lietošanu. Kopš 2013. gada jūlija spēkā esošajos tiesību aktos noteikts 
50 radžu ierobežojums vienā ripošanas perimetra metrā. Tāpat ierobežotas arī citas lietas. Vieglajām automašīnām riepu radžu spēks 
ierobežots līdz 120 N, radžu svars – līdz 1,1 g, izvirzījums – līdz 1,2 mm.
Kādu no šīm lietām vai tās visas iespējams ignorēt, ja ir iespējams pierādīt, ka riepas un radžu kombinācija ceļa segumam nenodara 
lielāku kaitējumu kā riepas, kas izstrādātas ievērojot radzēm izvirzītās tiesību aktu prasības. Pārbaudes procedūru iespējams veikt, 
pielietojot pārbraukšanas (angļu v. „over-run“) metodi.
„HK“ riepu pārbraukšanas testu ar „Turvanansta“ radzēm veica uzņēmums „Test World“.
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Stingri aizliegts lietot šī tipa 
radzes. Atloki ar asām malām 
lietošanas laikā sabojās riepas.

Slodzes indekss 
mazāks par 600 kg

600kg~800 kg Slodzes indekss 
mazāks par 800 kg

C

Riepu izmērs 175/65R14 195/65R15 235/65R17 195/70R15C

Alternatīvais izmērs 185/60R15 205/55R16 255/55R18 215/65R16C

Ierobežotā vērtība 0,9 g  1,1 g 1,4 g 1,8 g 

Diametrs 

Kāta daļa (korpuss)
Diametrs

Atloks 
(galviņa)

3.

4.

Kāta daļa (korpuss)
Diametrs

Kāta daļa (korpuss)
Diametrs
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Diametrs Diametrs 
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Winter i*Pike RS Ice W419

- - -

Radžu efektivitāte ir aktuāla, braucot pa apledojušu ceļu.

Novērtējot īpaši W419 riepām lietojamo radžu efektivitāti un salīdzinot to ar esošajām 
„Grip Stud“ (8-11/2H 4.0) radzēm, tika noteikts, ka:
• salīdzinot ar „Nokian“ radzēm, izpildījuma efektivitāte atšķīrās no tās, ko noteica 

uzņēmums „Test World“ un kas tika noteikta žurnāla „Za Rulem“ veikto testu laikā;
• īpaši „Winter i*Pike RS“ riepām lietojamās radzes ļāva sasniegt par 8% lielāku 

efektivitāti paātrinājumā uz ledus „Test World“ testa laikā un par 3% lielāku 
efektivitāti riņķošanā uz ledus „Za Rulem“ testa laikā.

Modernizētā „Winter i*Pike RS“ radžu tehnoloģija

Šķēlumi sniega novadīšanai
Modernizētā sniega novadīšanas šķēlumu struktūra un radžotie protektora bloki palīdz 
sasniegt labāku saķeri, bremzējot un braucot pa ledu vai sniegu.

PModernizēta radžu tehnoloģija (1)
Optimizēts „Winter i*Pike RS“ riepu radžu izvietojums: 8 radžu rindas nodrošina 
efektīvu bremzēšanu uz apledojuša ceļa seguma. Protektora divu slāņu struktūra palīdz 
labāk nostiprināt radzes.

Daudzvirzienu radzes
Daudzvirzienu radzes ļauj maksimāli palielināt saķeri uz ledus un sniegā, braucot taisni 
un veicot pagriezienus. Šķēlumi sniega novadīšanai vēl vairāk palielina radžu efektivitāti.

• W419 riepām obligāti lietojamās radzes  (”8 – 11 / 2HT – 2”)Tradicionālā apaļā 
radze

Jaunā radze
(”8 – 11 / 2HT – 2”)

Modernizēta radžu tehnoloģija (2)
„Winter i*Pike RS“ radzes atrodas tuvāk riepas centrālajam 
protektora blokam, tāpēc uzlabo vadāmību, braucot taisni un 
veicot pagriezienus uz apledojuša ceļa seguma.

Kopējais vidējā segmentā esošais radžu skaits
• Optimizēts radžu izvietojums īpaši efektīvai vadāmībai un 

saķerei uz ledus.
• Salīdzinot ar tradicionālajām riepām, 1 rinda atrodas tuvāk 

centram. Izcila saķere un vadāmība sasniegta, izvietojot 
radzes plašāk.

Apraksts 
Sagatavošanās

Secība
1. Sagatavojiet radžošanas aprīkojumu un radzes. Rekomendējam lietot nevis parasto radžošanas pistoli, bet pusautomātiskās vai 
automātiskās radžošanas iekārtas.
2. Gan radžošanas iekārtu, gan riepas pirms radžošanas vajadzētu uzglabāt telpā, kur gaisa temperatūra nav zemāka par 18°C.
3. Montējot radzes, nekad nelietojiet lubrikantus uz eļļas bāzes. Rekomendējam lietot ziepjūdeni, kura koncentrācija ir 2%.

Apskate
1. Montējot radzes uz riepas, rūpīgi izvēlieties radžu pozīciju.
2. Radzes nedrīkst būt izvirzītas vairāk par 1,2 mm virs riepas protektora virsmas. Vairāk izvirzītas un noliekušās radzes sliktāk turas 
riepā, tāpēc tās var izkrist un samazināt riepas darbības efektivitāti.
3. Radzēm uz ziemas riepas jābūt pareizi uzmontētām, lai nodrošinātu ilgu riepas ekspluatācijas laiku.

12 rindu 16 rindu

Papildus rekomendācijas
Braucot ar radžotām riepām, ievērojiet tiesību aktos noteiktos un riepu ražotāja rekomendētos ātruma ierobežojumus.
• Radzēm uz ziemas riepām jābūt pareizi uzmontētām, lai nodrošinātu ilgu riepas ekspluatācijas laiku.
• Jaunas, tikko uzmontētas radzes optimāli sāk darboties pēc nobrauktiem 500–1000 km. Šajā laikā izvairieties no spēcīgas 

bremzēšanas un riteņu bloķēšanas. Pareizi iebraukājot tikko radžotas riepas, radzes labāk iestiprinās radžu gumijas caurumos. Lūdzu, 
atcerieties ieteikt klientam šajā radžu iebraukāšanas periodā braukt uzmanīgi.

• Uzņēmums „Hankook“ nerekomendē lietot radzes ar vieglu svaru ekoloģisku iemeslu (gaisa piesārņojuma ar putekļiem) dēļ, kā arī lai 
nebojātu ceļa segumu.

Radžu pozīcija riepā

Nepareiza Nepareiza NepareizaPareiza

Pareiza

Nepareiza

Bremzēšana uz ledus  115%

Bremzēšana sniegā  102%

Vadāmība sniegā  113%

Stabilitāte sniegā  133%

140

115
110
105
100

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Winter i*Pike RS Ice W419
Esošie ražojumi

Paātrinājums sniegā  100%

Paātrinājums uz ledus  111%

„Ledus” aplis (40 m) 103%

Stabilitāte sniegā  115%

Ūdeni uzsūcošas poras
• Uzlabo riepas sniegumu uz slapja ceļa seguma, absorbējot ūdeni 

no riepas kontaktvirsmas.  

Tehniskā prezentācija
Ledus un sniega veiktspēja
• Salīdzinot ar parastām riepām, 

kontaktvirsmas laukums Winter i*Pike 
RS riepām ir palielināts par 20%, 
palielinot bremzēšanas rādītājus sniegā 
un uz apledojušiem ceļiem.

Absorbcija Iztukšošana

Riepas nospieduma forma

Esošais ražojums Winter i*Pike RS

Faktiskais kontaktvirsmas 
laukums (cm²)

150

140

130

120

110

100

90

Esošais ražojums Winter i*Pike RS

100 %

140 %
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Kopējais vidējā bloka radžu skaits

Standarta 
riepas

Winter i*Pike RS

47 %
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Winter i*cept RS W442
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Īpašības Funkcijas Pircēju ieguvums

1.Taisna 4 kanālu rieva Virzienveida protektora raksts 
palīdz izstumt sniegu un ūdeni no 
riepas apakšas

Mazāks akvaplanēšanas risks

2. Zigzagveida centrālā bloku rieva Izspraucas caur slapju un sausu 
sniegu

Labāka saķere sniegā

3. Viļņveida lameļu tehnoloģija Lameles izvietotas ieslīpi Labāka saķere uz slidena ceļa 
seguma

4. Plats protektors Maksimāls saskares laukums Labāka saķere uz ledus

5. Silīcija dioksīda maisījums Labāka saķere ziemā Samazina nodilumu un degvielas 
patēriņu

Konstrukcijas īpašības

Svarīgas īpašības un priekšrocības
Ļoti blīvi izvietotās lameles uzlabo saķeri sniegā un uz ledus.

Maksimāls lameļu skaits
Salīdzinot ar esošajiem ražojumiem, lameļu skaits palielināts par 14%, 
kas sniedz nevainojamu saķeri uz sniegota ceļa seguma.

Esošais ražojums Winter i*cept RS W442

120

110

100

90

Testu rezultāti

Efektivitāte sniegā un uz ledus
Uzņēmuma „HANKOOK TIRE“ veiktais tests

100

108

100

108.2

100
103.4

100

109.6

* Augstāks rādītājs – lielāka efektivitāte.

Winter i*cept RS W442

Esošais ražojums

Dažādu leņķu lameles
Lameles izkārtotas no 0˚ līdz 10˚ vai 15˚ 
leņķī, tā nodrošinot saķeri visās situācijās.

Winter i*cept evo W310
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Optimizēta braukšanas efektivitāte gan 
pa sausu, gan slapju ceļa segumu

Optimizēta braukšanas efektivitāte 
sniegā, kā arī nodiluma efektivitāte

Ārpuse   Iekšpuse 

3 gareniskās rievas palīdz izvairīties 
no akvaplanēšanas bremzējot

3D lameles
Bremzēšanas un auto vadāmības 
efektivitāte tiek uzlabota, izmantojot 
3D lameles, kas neļauj slīdēt uz ledus un 
sniegā.

Rieva polārlāča naga formā 
Nevainojama efektivitāte, braucot pa 
apledojušiem un apsnigušiem ceļiem.

Konstrukcijas īpašības

3D lameļu priekšrocības:
• Samērā liela protektora bloku cietība - 

lielāka efektivitāte uz slapja ceļa seguma 
un sniegā.

• Palīdz izvairīties no neparasta nodiluma 
bloku malās.

• Nevainojama lameļu malu darbība 
sniegā - uzlabo efektivitāti sniegā.

3D lameles maksimālas efektivitātes 
sasniegšanai sniegā

Optimizētais silīcija dioksīda maisījums 
palielina braukšanas efektivitāti uz slapja 
ceļa seguma, sniegā un uz ledus.

Svarīgāko īpašību un priekšrocību apskats

Papildu iekšējās lameles
Maksimāla efektivitāte uz ledus un 
sniegā.

No iekšpuses uz ārpusi virzošas rievas
Pilnīgi jauna, stilistiski uzlabota konstrukcija, 
optimizēta slīpo rievu struktūra, kas nodrošina 
optimālu braukšanu.

Ārpuse   Iekšpuse 

Jaunākās paaudzes silīcija dioksīda 
protektora maisījums 

Vadāmība 
uz ledus

Saķere 
sniegā

Bremzēšana 
sniegā

Bremzēšana 
uz ledus

DEGVIELAS PATĒRIņA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEļU ĀRĒJAIS TROKSNIS DEGVIELAS PATĒRIņA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEļU ĀRĒJAIS TROKSNIS
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Viss par riepām Viss par riepām

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Saķere sniegā 139 %

Bremzēšana uz sausa ceļa seguma 102 %
Vadāmība uz sausa ceļa seguma 104 %

Troksnis 104 %

Vadāmība sniegā 104 %

Bremzēšana sniegā 104 %

Bremzēšana uz ledus 104 %Bremzēšana  uz slapja ceļa seguma 102 %

Braukšana 105 %

Winter i*cept iZ W606
Esošie ražojumi

140

106

104

102

100

Vadāmības efektivitāte
„Winter I’cept iZ“ riepas, kuru izstrādē pielietotas 
modernākās tehnoloģijas, Jūsu drošībai palielina 
bremzēšanas efektivitāti jebkuros ceļa apstākļos 
ziemā. 
Optimizējot profilu un protektora bloku stingrību, 
spiediens tiek sadalīts vienmērīgi jebkādos 
noslodzes apstākļos.
Vienmērīga noslodze tiek sadalīta gan vertikāli, gan 
gareniski, un, pateicoties optimālai konstrukcijai, 
kas izstrādāta, izmantojot 3D lameļu un 3D plecu 
bloku tehnoloģijas, riepas saglabā savu formu.
Vislabākā vadāmības stabilitāte.

Spiediens sadalās vienmērīgi

100% Noslodze 
(438 kg) 

140 % Noslodze 
(613 kg)

Stabila riepas pēdas forma

Riepas pēdas 
forma braucot   

Riepas pēdas forma, 
veicot pagriezienus

Testa apstākļi
(Riteņa disks: 6.0JX15. Gaisa spiediens: 2,0 kg/cm2)

Īpaši staipīga mikroradžu šķiedra 
„Winter I’cept iZ“ riepās lietotā STSF (īpaši staipīga mikroradžu šķiedra, angļu v. „Super 
Tensile Spike Fibre“) tehnoloģija nodrošina saķeri sniegā un uz ledus. STSF maisījums 
var palielināt berzes spēku uz apledojuša un sniegota ceļa seguma.

Maisījuma 
makrofotogrāfija (x20) 

Saskare ar virsmu

Ekspluatācijas īpašību diagramma 

Bremzēšana uz 
ledus

Labāka saķere sniegā un lielāka riepu bremzēšanas efektivitāte, salīdzinot ar „Icebear W440“ riepām 

80 % 

90 %

100 %

110 %

Testējamo riepu izmērs
• 195/65R15T

Testa automašīnas
• Volkswagen Golf V
VW Touran, Audi A3
VW Golf V, Touran

Testa vieta
• Tests uz sausa un slapja ceļa seguma 

Hankook riepa G’Trac
• Akvaplanēšanas un trokšņa tests „ATP 

Papenburg“ bāze Vācijā
• Tests sniegā un uz ledus „Test world“ bāze 

Somijā

Winter i*cept RS W442
Esošais ražojums

Bremzēšanas 
sniegā

Bremzēšana uz 
slapja ceļa seguma

Bremzēšana uz 
sausa ceļa seguma

Vadāmība uz sausa ceļa

Bremzēšana uz 
sausa ceļa seguma

Vadāmība sniegā

Riepu nodilums

Saķere sniegā

Winter i*cept iZ W606

- - -

Haskija ķepas nospiedums
Protektora bloku izvietojums 
atgādina haskija ķepas 
nospiedumu. Tas nodrošina 
lielisku saķeri gan uz apledojuša, 
gan apsniguša ceļa.

Ūdeni uzsūcošas poras
Ūdeni uzsūcošās poras 
„Winter l’cept iZ“ riepās, kas 
paredzētas ūdens iesūkšanai, 
samazina akvaplanēšanu.

3D lameles
3D bloku lameles īpaši 
palielina kontroles 
stabilitāti. 
3D bloku lameles 
samazina bloku kustību 
jebkuros braukšanas 
apstākļos.

3D plecu bloki
3D plecu bloki vienmērīgi 
sadala spiedienu riepas pleca 
malā.

3D lamele

Bremzēšanas efektivitāte
„Winter I’cept iZ“ riepas, kuru izstrādē pielietotas modernākās tehnoloģijas, Jūsu drošībai palielina bremzēšanas efektivitāti jebkuros 
ceļa apstākļos ziemā. Lieliskā bremzēšanas efektivitāte īpaši sajūtama, braucot pa apledojušu un sniegotu ceļu.

Mazāk kustīgi 
bloki

Sniegs

Ledus

Slapjš ceļa 
segums

4 %

4 %

2 %

98 100 102 104

102

104

104

Tradicionālās
Winter i*cept iZW606

Dinamiska saķere sniegā
„Winter I’cept iZ“ riepas izceļas ar nevainojami dinamisku saķeri sniegā.
Līdz pat 39% labāka saķere, salīdzinot ar tradicionālajiem ražojumiem.

Bremzēšanas ceļš

DEGVIELAS PATĒRIņA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEļU ĀRĒJAIS TROKSNIS

Uzlabotās Winter i*cept iZ

Winter i*cept iZ       Standarta riepas
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Viss par riepām Viss par riepām

• Zemāks rādītājs – īsāks bremzēšanas ceļš.
• Testa rezultāti mērīti nemainīgos testēšanas apstākļos.
• Rādītāju vērtības nav universālas un var atšķirties atkarībā no automašīnas jaudas, temperatūras un ceļa apstākļiem.

 

Bremzēšana sniegā

Bremzēšana uz ledus

Vadāmība sniegāVadāmība uz sausa ceļa seguma

Bremzēšana uz slapja ceļa seguma

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Dynapro i*cept RW08
Esošie ražojumi

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

Dynapro i*cept RW08
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RW08 riepu koncepcija.

Jaudīga braukšana pa sniegotiem ceļiem. Lielāka visurgājēju un 4 x 4 pilnpiedziņas 
automašīnu jauda ziemā. „Dynapro i*cept“ izceļas ar īpašu bremzēšanas efektivitāti 
un sniedz iespēju jaudīgi braukt pa sniegotiem un apledojušiem ceļiem. Ar jaunākās 
koncepcijas „Dynapro i*cept“ riepām Jums vairs nebūs jāuztraucas par ziemas 
radītajām problēmām.

Skarbiem ziemas 
apstākļiem

Bremzēšana sniegā
• Par 9 % lielāka bremzēšanas efektivitāte sniegā. 
• Par 9 % īsāks bremzēšanas ceļš.

Esošais ražojums

Centrālā pakāpienveida 
lameļu josla
• Neļauj centrālajiem 

blokiem trīcēt, tā 
palielinot bremzēšanas 
efektivitāti uz ledus.

Dynapro i*cept

14.1 m (91 %)

15.4 m (100 %)

9 %

Esošais ražojumsDynapro i*cept

Tehniskā prezentācija

Plats protektors
• Platais protektors uzlabo vadāmību sniegā un uz ledus.

Centrālā riba
• Centrālā riba ne tikai garantē nevainojamu vadāmību uz sausa 

un slapja ceļa seguma, bet arī nodrošina izcilu saķeri uz sniega 
un ledus.

Lameļu josla
• Lameles ir savienotas tā, lai uzlabotu ūdens 

novadīšanu laikā, kad sniegs uz ceļa ir 
daļēji izkusis.

4 taisnas un 2 zigzagveida rievas
• 4 taisnās rievas novada ūdeni un nodrošina lielisku saķeri uz slapja 

ceļa, bet 2 zigzagveida rievas labu saķeri uz sniegota ceļa seguma.

Krustveida bloku sistēma
• Rieva ar stāvām sānu malām.
• Blakus esošie protektora bloki izvietoti leņķī, lai uzlabotu vadāmības un bremzēšanas efektivitāti uz ledus.

Riepas pleca sniega bloku 2 līmeņu 
šķautnes  
• 2 līmeņu 3D forma izvēlēta, lai 

palielinātu riepas pleca šķautnes 
efektivitāti sniegā.

Rieva ar stāvām sānu malām
• Rievotie sāni nodrošina lielisku šķautnes 

darbības efektu sniegā.

DEGVIELAS PATĒRIņA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEļU ĀRĒJAIS TROKSNIS
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Viss par riepām Viss par riepām

Winter RW06

F,G E ) 70 DB; )) 70 DB; )) 73 DB

Rieva ar stāvām sānu malām
• Stāvā rievas mala palielina rievas sieniņas 

šķautnes efektivitāti uz apsniguša ceļa 
seguma.

Jaunākie mikroautobusu bezradžu ziemas riepu piedāvājumi Eiropas tirgum.

Silīcija dioksīda maisījums paredzēts riepu efektivitātes palielināšanai uz apsniguša un 
slapja ceļa. 

Jaunie, savienojošie iegriezumi ļauj stabilizēt vadāmību uz sniegota un apledojuša 
ceļa seguma, kā arī palielina vadāmības stabilitāti uz sausa ceļa.

Skarbiem ziemas 
apstākļiem

Winter i*pike LT RW09

- - -

Ledus šķautne
• Centrālajā bloku segmentā 

integrētā šķautne palielina 
bremzēšanas efektivitāti uz 
ledus.

3D plecu bloki
• Pakāpienveidīgie 3D bloki 

palielina riepas pleca saķeri 
sniegā.

Winter i*pike LT RW09
Zowac HP W401

Vadāmība uz slapja ceļa seguma

Vadāmība sniegā

Bremzēšana  uz slapja ceļa seguma

Bremzēšana sniegā

Bremzēšana uz ledus

Vadāmības un bremzēšanas testu rezultāti parāda, ka esošo ražojumu rezultāti ir sliktāki.

Vadāmība uz sausa ceļa seguma

104 %

104 %

104 %

103 %

108 %101 %

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Radžu funkcija

Jauns radžu izvietojums 6 rindās.

6 radžu izvietojums labākai saķerei 
sniegā un uz ledus.

Esošais 
ražojums

(Zovac HPW401) Winter i*pike LT RW09

6 rindas

3D rieva
• 3D rieva nodrošina 

vienmērīgu sniega 
un ūdens plūsmu 
centrālajā rievā un uzlabo 
efektivitāti, braucot pa 
sniegu, un uz slapja ceļa 
seguma.

3 rindas

Efektivitāte

Novatoriska 3D struktūras tehnoloģija
4 galveno rievu sistēma nodrošina drošu braukšanu pa slapju ceļu, bet trīsdimensionālo rievu raksts palielina braukšanas efektivitāti 
akvaplanēšanas laikā, kā arī braucot pa sniegu.

Plata sānu rieva
• Platā sānu rieva palielina 

saķeri sniegā.

Papildu lameles
• Uzlabo saķeri sniegā.

Agresīvie “divi vienā” bloki
• Agresīvo un stabilo bloku 

kombinācija nodrošina saķeri 
sniegā un smago transportlīdzekļu 
stabilitāti. 

Ļoti stingra centrālā riba
• Lieliska spēja noturēt lielu svaru.

Vadāmība sniegā 

Vadāmība uz ledus

Vadāmība uz sausa ceļaBremzēšana uz sausa ceļa seguma

Troksnis

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Winter RW06
Esošie ražojumi

4 taisnas un 2 daļēji zigzagveida rievas
• Vadoties pēc 3 galveno rievu principa, kas paaugstina drošību uz slapja ceļa, šī riepa paredzēta braukšanai pa slapju un sniegotu ceļa 

segumu – stabilitātes nodrošināšanai izveidota viena taisna rieva riepas centrā un divas zigzagveida rievas sānos.

• Pievienojot lameles riepas pleca daļas savienojošajos iegriezumos, riepu efektivitāte 
sniegā nesamazinās pat vidējas nodiluma pakāpes gadījumā.  

Jauna profila savienojošie iegriezumi 
• Jauna profila savienojošie iegriezumi, kas iet gar pleca daļas bloku sieniņām, nodrošina labu 

vadāmību uz sausa ceļa seguma un saķeri uz sniegota un apledojuša ceļa.

Krustveida bloku sistēma
• Lietojot krustveidā saistītus protektora 

blokus, tiek panākta vādāmības 
drošība un bremzēšanas efektivitāte uz 
apledojuša ceļa. 

120 %

80 %

40 %
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Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas

Riepu montāžas iekārtas

Riepu montāžas stends
pusautomāts

Manuāla montāžas ierīces
fiksācija.

Riepu montāžas stends 
pusautomāts 

Manuāla montāžas ierīces 
fiksācija.

diska fiksācija:  
10-22.5’’;
maks. diska platums:  
12’’;
maks. riepas diametrs:  
1030 mm;
riepas atspiešanas spēks:  
3000 kg;
saspiestā gaisa darba spiediens: 
8-10 bar.

diska fiksēšana no iekšpuses: 
12–24”;
diska fiksēšana no ārpuses:  
10–21”;
maks. diska platums: 
14”;
gaisa darba spiediens: 
8 bar.

gaisa eļļotājs,
montāžas lāpstiņa.

gaisa eļļotājs,
manometrs, 
montāžas lāpstiņa.

Riepu montāžas 
iekārtaautomāts

Automātiski atgāžama un
pneumatiski fiksējama 
montāžas
statne. Riepas montāžas -
demontāžas galvas automātiska
pozīcijas iestatišana un 
pneimatiska
fiksācija. Riepu atspiedējam
ir divvirzienu pneumocilindrs,
kas nodrošina ātrāku riepas
atspiešanu no diska.

Riepu montāžas stends 
automāts

Automātiski atverams un 
fiksējams montāžas „elkonis”.
Pneimatiska montāžas 
ierīces fiksācija. Ar di-
viem galda griešanās 
ātrumiem. Ar iebūvētu gaisa 
triecienpumpēšanas sistēmu.

diska fiksācija no iekšpuses:
12-22.5“;
diska fiksācija no ārpuses: 
10-20“;
maks. diska platums:
305 mm (12“);
maks. riepas diametrs:
1050 mm (41“);
galda griešanās ātrums:
7.3 apgr./min.;
galda zoklu saspiešanas spēks: 
1200 Nm;

diska fiksēšana no iekšpuses: 
13-24,5”;
diska fiksēšana no ārpuses: 
11-22”;
maksimālais diska platums: 
12”;
maksimālais riepas diameters: 
1050 mm (41”);
galda griešanās ātrumi: 6,5-13 
apgr./min.;
galda žokļu saspiešanas spēks: 
1200 Nm;

riepas atspiešanas spēks:
3600 kg;
gaisa darba spiediens: 
8-10 bar;
barošana: 
230/400V, 50 Hz, 3 Ph;
motora jauda: 
0.75 kW.

riepas atspiedēja spēks: maks. 
3600 kg;
nepieciešamais gaisa spiediens: 
8-10 bar.;
barošana: 3x230/400V, 50 Hz;
motora jauda: 0,8-1,1 kW.

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI

G7240.20, RAVAGLIOLI (Itālija)

U201, UNITE (Ķīna)

G7441.20, RAVAGLIOLI (Itālija)

G7441IV.22, RAVAGLIOLI (Itālija) 

nepieciešamais gaisa spiediens: 
8-12 bar.;
barošana: 200/265 V, 50 Hz;
motora jauda: 0,75 kW.

Zemprofila riepu montāžas
palīgierīce ar papildus
montāžas roku

SLIVO – riepu demontāžas 
iekārta

Patentēta riepas demontāžas 
iekārta riepu montāžas 
stendiem, lietošanai bez 
montāžas lāpstiņas.

Stendam: 
G6441.20, G7441.20,
G7441.22, G7441VI.22
G7441 VI.22

Var tikt pielietota stendiem 
G7441.20, G7441.22, 
G7441IV.22.

Video:  
http://www.ravaglioli.com/en/
video

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI
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PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

G8641D.24, RAVAGLIOLI (Itālija) 

PLUS83, RAVAGLIOLI (Itālija)

G800A81, RAVAGLIOLI (Itālija) 

spiediena reduktors, gaisa
eļļotājs, montāžas lāpstiņa.

spiediena reduktors, eļļotājs; 
montāžas lāpstiņa.

Riepu montāžas stends 
automāts
Riepu montāžas iekārta 
paredzēta lietošanai bez 
montāžas lāpstiņas. 
Automātiski atverams un 
fiksējams montāžas „elkonis“.
Pneimatiska montāžas ierīces 
fiksācija. Galda griešanās 
ātrums mainās no pedāļa 
spiešanas spēka. Riepu 
atspiedējam ir divvirzienu 
pneumocilindrs, kas nodrošina 
ātrāku riepas atspiešanu no 
diska.

diska fiksēšana no iekšpuses: 
12-26,5”; 
diska fiksēšana no ārpuses: 10-
24”;
maksimālais diska platums: 15”;
maksimālais riepas diameters: 
1050 mm (41”);
galda griešanās ātrumi: 0-15 
apgr./min.;
galda žokļu saspiešanas spēks: 
1200 Nm
riepas atspiedēja spēks: maks. 
3600 kg; spiediena reduktors, eļļotājs.

STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

Riepu montāžas stends 
automāts

Automātiski atverams un 
fiksējams montāžas „elkonis“. 
Pneimatiska montāžas 
ierīces fiksācija. Iebūvēta 
triecienpumpēšanas sistēma.

diska fiksēšana no iekšpuses: 
12–24”;
diska fiksēšana no ārpuses:  
10–21”;
maks. diska platums: 
12”;
gaisa darba spiediens: 
8–10 bar.

gaisa eļļotājs, manometrs, 
montāžas lāpstiņa.

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

U221A, UNITE (Ķīna)
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Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas

Riepu montāžas stends 
automāts

Automātiski atverams un 
fiksējams montāžas „elkonis“.
Pneimatiska montāžas 
ierīces fiksācija. Ar iebūvētu 
triecienpumpēšanas sistēmu.
Ar palīgroku zemprofila 
riepām.

diska fiksēšana no iekšpuses: 
12–24”;
diska fiksēšana no ārpuses:  
10–21”;
maks. diska platums: 
12”;
gaisa darba spiediens: 
8–10 bar.

gaisa eļļotājs, manometrs, 
montāžas lāpstiņa.

Riteņu balansēšanas stends

Diska izmēru manuāla ievade.

Riteņu balansēšanas stends

Diska izmēru ievade - attālums 
un riteņa diametrs automātiski, 
platums manuāli. 

balansējamo disku diametrs: 
10-24”;
balansējamo disku platums: 
1,5-20”;
precizitāte: 
1 g;
riteņa svars: 
līdz 65 kg;
balansēšanas apgriezieni: 
200 apgr./min.

balansējamo disku diametrs: 
10-24”;
balansējamo disku platums: 
1,5-20”;
precizitāte: 
1 g;
riteņa svars: 
līdz 65 kg;
balansēšanas apgriezieni: 
200 apgr./min.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis, 
riteņu aizsargvāks, diska 
centrēšanas konusi.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis, 
riteņu aizsargvāks, diska 
centrēšanas konusi.

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ
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U226A, UNITE (Ķīna)

U-500, UNITE (Ķīna)

U-820, UNITE (Ķīna)

Riteņu balansēšanas stendi Kravas automašīnu riepu montāžas 
un balansēšanas stendi

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

WB122, Zielber (Polija) Riteņu balansēšanas stends

Paredzēts kravas automašīnu 
riteņu balansēšanai.

Balansējamo disku diametrs: 
10 līdz 26”;
Balansējamo disku platums: 
2-20”;
Precizitāte: 
1 g/10 g;
Maksimālais riteņa svars: 
līdz 200 kg;
Rotācijas ātrums: 
120 apgr./min.
Nepieciešamais gaisa spiediens: 
8-10 bar.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis, 
centrēšanas konusi, bez 
aizsargvāka.

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

GRS926.ST, RAVAGLIOLI (Italija) Riepu montāžas iekārta

Kravas automašīnu riepu
montāžas stends, kas
paredzēts lielu un mazu kravas
automašīnu riepu montēšanai.

Diska diametrs: 
14-27“;
Maksimālais riteņa diametrs:
1300 mm;
Maksimālais riteņa platums:
950 mm;
Riepas atspiešanas stends:
16000 kg;
Ba roša ria: 
3 x 400 V / 50 Hz.

Video: 
http://www.ravaglioli.com/en/
media

Riteņu balansēšanas stends

Septiņas balansēšanas
programmas. Optimizācijas un
slēpto atsvaru programmas.
Diska izmēru manuāla ievade.

Riteņu balansēšanas stends

Septiņas balansēšanas
programmas. Optimizācijas un
slēpto atsvaru programmas.
Diska izmēru ievade - attālums
un riteņa diametrs automātiski,
platums manuāli.

balansējamo disku diametrs:
10-26“;
balansējamo disku platums:
1.5-22“;
balansēšanas apgriezieni:
<100 apgr./min;
precizitāte: 
1 / 5 g;
balansēšanas cikla ilgums: 
6 sek.;
riteņa svars: 
<70 kg.

balansējamo disku diametrs:
10-26“;
balansējamo disku platums:
1.5-22“;
balansēšanas apgriezieni
<100 apgr./min;
precizitāte: 
1 / 5 g; 
cikla ilgums:
6 sek.;
riteņa svars: 
<70 kg.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis, 
riteņu aizsargvāks, diska 
centrēšanas konusi, diska 
platumā mērītājs, atsvariņu 
stangas.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis, 
riteņu aizsargvāks, diska 
centrēšanas konusi, diska 
platumā mērītājs, atsvariņu 
stangas.

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

G2.117H, RAVAGLIOLI (Itālija)

G2.119H, RAVAGLIOLI (Itālija)

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

U-850, UNITE (Ķīna) Riteņu balansēšanas stends

Kravas automašīnu riteņu 
balansēšanas iekārta ar riteņu 
pacēlāju.

balansējamo disku diametrs: 
10-24”;
balansējamo disku platums: 
1,5-20”;
precizitāte: 
1 g;
riteņa svars: 
līdz 150 kg;
balansēšanas apgriezieni: 
200 apgr./min.

ātrās pievilkšanas uzgrieznis, 
diska centrēšanas konusi.
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U298, UNITE (Ķīna) Riepu montāžas stends

Paredzēts kravas automašīnu un 
agrotehnikas riepu montēšanai.

diska diametrs: 
14-56”;
maks. riteņa diametrs: 
2500 mm;
maks. riteņa platums: 
1200 mm;
maks. riteņa svars: 
2200 kg;
hidrauliskā sūkņa motors: 
3.0 kW;
rotācijas motors: 3.0 kW;
elektriskā barošana: 
400 V, 3 Ph, 50 Hz.

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

TR26, SCT LIFT (Kinija) Riepu montāžas iekārta

Kravas automašīnu riepu
montāžas stends, kas
paredzēts lielu un mazu kravas
automašīnu riepu montēšanai.

Diska diametrs: 
14-26“;
Maksimālais riteņa diametrs:
1500 mm;
Maksimālais riteņa platums:
760 mm;
Hidrauliskā pump. motors:
1.1 kW, 3 x 400 V / 50 Hz;
Rotācijas motors: 
1.8 kW, 3 x 400 V / 50 Hz.

Pneimoinstrumenti Vulkanizatori

Pneimatiskā uzgriežņu 
atslēga

ass izmērs: 
1/2”;
griezes moments: 
542-650 Nm;
maksimālais griezes moments: 
677 Nm;
vidējais gaisa patēriņš: 
119 l/min;
svars: 2,6 kg.

Pneimatiskā uzgriežņu 
atslēga

ass izmērs: 
1/2”;
griezes moments: 
569–677 Nm;
maksimālais griezes moments: 
813 Nm;
vidējais gaisa patēriņš: 
238 l/min;
svars: 1,9 kg.

SA602, Sealey Power Products 
(Anglija)

821001, LAMCO (Itālija)

SX031, Sealey Power Products 
(Anglija)

CP7733, CHICAGO PNEUMATIC (ASV)

GSA6002, Sealey Power Products 
(Anglija) 821002, LAMCO (Itālija)

SX043, Sealey Power Products 
(Anglija)

CP749, CHICAGO PNEUMATIC (ASV) 

TURBO2000, DELTA (Polija)

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS

Pneimatisko muciņu
komplekts alumīniju diskiem 
(3 gab.)

ass izmērs: 
1/2“;
muciņas: 
17,19,21 mm.

Riteņu montāžas pneimatisko
muciņu komplekts (3 gab.)

ass izmērs: 
1/2“;
muciņas: 
17,19,21 mm.

Pneimatiskā uzgriežņu atslēga

ass izmērs: 1/2“;
griezes moments: 
34-542 Nm;
maksimālais griezes moments:
746 Nm;
rotācijas apgriezieni:
69001/min;
vidējais gaisa patēriņš: 
106 l/min;
svars: 2,5 kg.

Pneimatiskā uzgriežņu atslēga

ass izmērs: 1/2‘;
griezes moments: 
68-610 Nm;
maksimālais griezes moments:
827 Nm;
rotācijas apgriezieni: 
64001/min;
vidējais gaisa patēriņš:
156 l/min;
svars: 2,49 kg.

Pneimatiskā uzgriežņu
atslēga

ass izmērs: 
1“;
griezes moments:
1627-1830 Nm;
maksimālais griezes moments:
2169 Nm;
vidējais gaisa patēriņš:
595 l/min;
svars: 
14,2 kg.

Elektriskais triecienskrūvgriezis

vārpstas savienojums: 1”;
vārpstas augstums: 310-730 mm;
vārpstas garums: 380 mm;
maks. griezes moments: 
2500 Nm;
maks. demontāžas spēks: 
400 Nm;
apgriezieni: 410 apgr./min;
motora jauda: 1,5 kW;
barošana: 3 x 230/ 400 V 50 Hz;
riteņu diametrs: 200 mm;
svars: 55 kg.

Vulkanizators M5

preses manuāla saspiešana;
sildīšanas elements vienā pusē;
jauda: 
600 W;
sildīšanas elementa izmēri:
190 x 100 mm;
elektriskā barošana: 230 V;
svars: 7,55 kg.

Vulkanizators M10

preses manuāla saspiešana; 
sildīšanas elementi vienā pusē;   
taimers;
jauda:
600 W;   
sildīšanas elementa izmēri: 
190x100 mm;
elektriskā barošana: 230 V;
svars: 7,55 kg.  

SA291, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS

821003, LAMCO (Itālija) 821004, LAMCO (Itālija) Vulkanizators  P20

preses pneimatiskā saspiešana;
sildīšanas elementi  vienā pusē;   
taimers;
jauda: 600 W;   
sildīšanas elementa izmēri: 
190x100 mm;   
elektriskā barošana: 230 V;
gaisa spiediens: 10 bar;
svars: 26,25 kg.

Vulkanizators  P40

preses pneimatiskā saspiešana;
sildīšanas elementi no divām 
pusēm; taimers;
jauda: 1200 W;
sildīšanas elementa izmēri: 
190x100 mm;
elektriskā barošana: 230V;
gaisa spiediens: 10 bar;
svars: 29,40 kg.
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PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS

3030025, firma ITALMATIC (Itālija)

TST/VCT, Sealey Power Products, 
(Anglija)

TST/PG97, Sealey Power Products 
(Anglija)

SA930, Sealey Power Products 
(Anglija) 

913049-1, COMPAC (Dānija) T30302, ZINGLIFTS (Ķīna)

SA106, Sealey Power Products, 
(Anglija)

3030030, firma ITALMATIC (Itālija) 

TST/TVI, Sealey Power Products 
(Anglija)

3000CXD, Sealey Power Products, 
(Anglija)

SA9302, Sealey Power Products 
(Anglija) 

VS0361, Sealey Power Products, 
(Anglija)

804.926.2, Weber-Hydraulik (Vācija)

IFL-25, ZIELBER (Polija)AH10C/8, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

Riepu radžošanas 
pneumatiskā pistole

Ventīļu skrūvēšanas 
instruments

garums: 97 mm

Riepu spiediena mērītājs

TUV/GS apstiprināts
Skala: 
0-3bar (0-40psi)

Riepu pumpēšanas ierīce ar 
manometru

gaisa darba spiediens: 
0-10 bar;
clip-on konektors.

Mobilais hidrauliskais 
domkrats

Riepu montāžas domkrats 
2T-C G3.
celtspēja: 2 tonnas;
celšanas augstums: 80-500 mm;
garums: 730 mm;
ātra tukšgaitas celšana.
Garantija – 3 gadi.

Mobilais hidrauliskais
domkrats

celtspēja: 
2 tonnas,
celšanas augstums:
135-385 mm,
svars: 
18 kg

Gaisa filtrs ar spiedienu
regulatoru un gaisa eļļotājs

pieslēgums: 3/8“

Ierīce manuālai radžu 
ielādēšanai radžošanas pistolē 

Ventīļu ievilcējs

garums: 270 mm

Mobilais hidrauliskais
domkrats

Riepu montāžas domkrats.
celtspēja: 
3 tonnas;
celšanas augstums:
145-490 mm;
garums: 685 mm.

Riepu pumpēšanas ierīce ar 
manometru

gaisa darba spiediens: 
0-10 bar;
clip-on konektors.

Atsvariņu stangas

garums: 240 mm Kravas automašīnu
pneimohidrauliskais
domkrats LH 200-329

celtspēja: 
20 tonnas;
pacelšanas augstums: 
412 mm.
nepieciešamais gaisa spiediens:
8-10 bar.

Inflators riepu ātrai
pumpēšanai

tilpums: 
25 litri;
izmēri: 
600x600x250 mm;
svars: 
18 kg

Pneimatiskā šļauka

garums: 
10 m;
diametrs: 
8 mm;
pieslēgums: 
1/4“

Papildus iekārtas

AK2090, Sealey Power Products, 
(Anglija) Riteņu montāžas atslēga

muciņu izmēri:
17,19,21,22 mm

RJA1450, Sealey Power Products, 
(Anglija) Mobilais hidrauliskais

domkrats

celtspēja: 
1.5 tonnas;
celšanas augstums:
98-455 mm;
garums: 
600 mm.

Lai iegūtu vairāk informāciju par visu servisa iekārtu klāstu, kā arī konsultācijas par tehniskiem 
jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Mārtiņu Jurčenko, servisa iekārtu un instrumentu produktu
tirdzniecības pārstāvi, tel.: 29186596, e-pasts: martins.jurcenko@adbaltic.lv
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Riepu montēšanas, balansēšanas 
un remonta piederumi

Universālie balansēšanas atsvari metāla diskiem

Atsvari

E-KATALOGĀ

Svars (g) Preces kods Skaits iepakojumā

5 0105 200

10 0110 100

15 0115 100

20 0120 100

25 0125 100

30 0130 100

35 0135 100

40 0140 100

45 0145 100

Balansēšanas atsvari lietajiem diskiem

Svars (g) Preces kods Skaits iepakojumā

5 0405 100

10 0410 100

15 0415 100

20 0420 100

25 0425 100

30 0430 100

35 0435 100

40 0440 100

45 0445 100

Līmējamie atsvari

Metāla universālie līmējamie atsvari (sadalīti pa 5 g)

Plānie universālie līmējamie balansēšanas atsvari

Svars (g) Preces kods Skaits iepakojumā

60 FE0660 100

Svars (g) Preces kods Skaits iepakojumā

60 0660F 100

Universālie līmējamie balansēšanas atsvari

Svars (g) Preces kods Skaits iepakojumā

60 0660 100



84 85

 Riepu montāžas, balansēšanas un remonta piederumi Riepu montāžas, balansēšanas un remonta piederumi

Gumijas ventīlis bezkameru riepām

Izplatītākais TIP5622555 Tr414

Īsāks TIP5622627 Tr413

Pagarināts TIP5622562 Tr418 

Hromēts (vieglmetāla diskiem) TIP5622816 Tr-414 CHROM

Remonta un montāžas palīglīdzekļi

Riepu montāžas pasta (melna), 5 kg

Riepu montāžas pasta „ACRYLMED Red” 4 kg

Aukstās vulkanizācijas komplekts 450 ml

Bortu blīvējamais materiāls 1L

Iekšējās virsmas balansēšanas materiāls 1L

Ātri žūstoša līme “Cement-it” 250ml 

Pasta tiek izmantota, montējot riepas uz diska 600BP05

Pasta tiek izmantota, montējot riepas uz diskiem ar papildus
gaisa noplūdes novēršanas piedevu, kas ir vispopulārākā tirgū.

ACRYLMED RED 4 kg

4000800

6005002

6005003

6005130

Riepu montāžas pasta „ACRYLMED Blue” 4 kg

Riepu montāžas pasta „ACRYLMED Green“, 4 kg

Riepu montāžas pasta ar piedevām aukstiem laikapstākļiem ACRYLMED BLUE 4KG

Standarta riepu montāžas pasta ACRYLMED GREEN 4KG

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Riepu diegi

„Sēne “ ar adatu 6 mm

Diega ievilkšanas instruments (4 in 1, un T veida rokturis)

Instruments ,,sitamajiem,, riepu atsvariem

Diega ievilkšanas adata

Diega ievilkšanas adata

Diega ievilkšanas instruments kravas automašīnu riepām

Diega ievilkšanas instruments

Instrumenti

Riepu diegi tiek izvēlēti, lai salabotu neliela izmēra
caurumus protektora virsmā

2001102 – 50 gab. iepakojums

„Sēnes“ izmantojamas 15–20 mm lielu caurumu aizlāpīšanai 3001006 – 24 vien. kastītē

7001020

7001050

7001010N

7001010T

7001010T

7001010

Remonta un montāžas palīglīdzekļi

Ātri žūstoša līme “Cement-it”, 1L

6005140

Melns karstās vulkanizācijas šķidrums, lieto pie min. temp. 100 oC 1L

6006200

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods

Preces kods
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