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Vairāk zināšanu. Vairāk profesionalitātes. 
Labāka kvalitāte.

Informatīvs izdevums auto uzņēmējiem
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Dārgie klienti un sadarbības partneri,

Es ceru, ka siltā vasara ir nesusi ne tikai neaizmirstamus mirkļus Jums un Jūsu 
komandas biedriem, bet bijusi veiksmīga arī Jūsu biznesam. Vasarai noslēdzoties, 
esam sagaidījuši rudens/ ziemas sezonu, kuru var saukt par sava veida ražas 
novākšanas posmu auto biznesā. 

Strādāt ar Jums ir milzīgs gandarījums, jo kopā mēs varam svinēt sasniegumus 
un dalīties jaunumos. Pagājušajā sezonā kopā ar mūsu lojālākajiem klientiem 
apmeklējām WRC, 300 Lake Rally sacensības, kā arī Kurzemes ralliju Latvijā.

Tā bija unikāla iespēja ieskatīties rallija aizkulisēs un pat pašam sēdēt pie auto stūres, 
liekot mūsu klientiem patiesi iemīlēt šo sporta veidu. Atliek vien gaidīt jaunus 
izaicinājumus un vēl vairāk aizraujošu, noderīgu un interesantu notikumu jaunajā 
rudens/ ziemas sezonā.

Šīs sezonas lielākais pārsteigums- jaunais, unikālais, inovatīvais projekts „Riepu 
Speciālists”, kurš satricinās riepu tirgu ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. „Riepu 
Speciālista” sākums jau pavisam drīz, gaidām!

 Veicām arī AD Baltic ADeCAT pasūtīšanas sistēmas papildināšanu ar jaunām 
funkcijām un iespējām- ievērojami uzlabojām produktu meklēšanas iespējas un 
sistēmas ātrumu.

Šis AD Professional Vēstnesis ir pilns ar Jūsu labo emociju fotoattēliem, jaunajiem 
produktiem, kā arī, pēc Jūsu pieprasījuma, esam iekļāvuši informāciju par detaļu 
atgriešanas iespējām un semināriem. Piedāvājam arī plašu apskatu par riepām un 
pavisam jaunu sadaļu „Vai Jūs zinājāt, ka…”.

Paldies par Jūsu komentāriem un ieteikumiem šī izdevuma satura uzlabošanai. Mēs 
ceram to padarīt vēl interesantāku ar stāstiem no Jūsu ikdienas. Jūsu jautājumus un 
komentārus par šo AD Professional Vēstnesi gaidīsim uz info@adbaltic.lv.

Darbīgu un auglīgu rudeni!

Nikolajs Želņins, 
SIA AD Baltic Latvija direktors
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Jaunumi pasūtījumu sistēmā

Jaunas ikonas ADeCAT sistēmā

 - prece ir noliktavā un/vai filiālē.

 - prece drīzumā tiks piegādāta no ražotāja uz AD Baltic noliktavu.

 - prece nav pieejama noliktavā, prece var tikt pasūtīta ar speciālo pasūtījumu.

 - prece ir pasūtāma tieši no ražotāja. Preces piegādes laiks ir ilgāks .

 - prece nav iekļauta AD Baltic sortimentā.  
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Brembo
Expert
Join the team

Brembo
Parts
App mobile

Brake System 
Academy
Advance Education Center

Tikai Brembo piedāvā vairāk kā 50 gadu pieredzi, strādājot ar prestižākajiem 
pasaules automašīnu ražotājiem un sacensību komandām.
Šodien un vienmēr – mūsu kompetence Jūsu rīcībā.

www.bremboparts.com

Katru dienu mēs cenšamies 
atvieglot Jūsu darbu.

Lai sasniegtu augstākos 
rezultātus, mēs īpašu uzmanību 
pievēršam detaļām – ikvienu 
sacensību laikā.
Brembo produkti piemēro 
to pašu metodi: nav nekādu 
kompromisu, ja tas attiecas uz 
kvalitāti!

Leonardo, Brembo Sacensību Departaments

PIEREDZE 

TAGAD ARĪ JŪSU 
DARBNĪCĀS 

esecutivo_am_leonardo_lettone.indd   1 07/04/14   15.47
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Neaizmirstami, elpu aizraujoši iespaidi un piedzīvojumi WRC rallijā

Šogad aprīlī un maijā notika DELPHI akcija, kurā 8 klienti no Lietuvas un Latvijas, kuri bija visvairāk iegādājušies DELPHI piekares 
un stūres sistēmas detaļas no „AD Baltic”, laimēja ceļojumu uz 2014. gada WRC rallija posmu Lietuvā un Polijā. Tur viņiem bija 
iespēja sajust īstu sacensību garu un tuvumā redzēt visu rallija virtuvi.

27. jūnijā „AD Baltic” kafejnīcā visus 
uzvarētājus jau gaidīja „Wellman Rally 
Team” (WRT) komandas locekļi: Martins 
Samuitis (pirmais pilots) un Ramūns 
Šaučikovs (stūrmanis). Visi patērzējām pie 
kafijas tases un nekavējoties uzvarētājus 
pavadījām ceļā.

Pa ceļam līdz pirmajam ātrumposmam 
Druskininkos uzvarētāji negarlaikojās 
– ceļā iepazinās ar WRT komandas 

Nr.1. Ceļojuma sākums

Nr.2. Klientus aizrāva WRC profesionāļu ātrā braukšana

locekļiem, kuri pastāstīja par pašu „Rally 
Poland”, atbildēja uz jautājumiem, tā ka 
brauciens tiešām nelikās ilgs.

Vērojot pirmo ātrumposmu, klienti 
apbrīnoja WRC rallija dalībnieku tehniku, 
pārsteidzošo braukšanu un klausījās 
Martinu un Ramūnu, kuriem, pēc klientu 
teiktā, bija tik daudz ko stāstīt, ka viņus 
nebija iespējams apturēt. Pozitīvu emociju 
pārpilni un garšīgi paēduši, visi devās ceļā 

uz Polijas pilsētiņu Mikolajkiem.

Ieradušies Mikolajku pilsētiņas centrā, 
ezera krastā esošajā viesnīcā, klienti 
apbrīnoja skaisto dabu un ezerus. Pēc 
gardām vakariņām visi devās aplūkot 
tehniskās apkopes parku un skatīties pāru 
braucienus arēnā. Klientus savaldzināja 
WRC komandu tehniskās apkopes 
parks, tā lielums, jaunākie tehnoloģiskie 
risinājumi, vlabākās tehniskās apkopes 
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Nr.4. Ramūna un Martina pārsteigums - ekskluzīvs ceļojums ar kuģi 

Nr.3. Amizanti brīži

iekārtas. „Bija prieks dzirdēt, kā mūsu 
klienti interesējās, izjautāja, „kas?”, 
„kā?” un „kāpēc?” jādara, cik ilgs laiks 
nepieciešams, bet Martins un Ramūns 
visu sīki pastāstīja un atbildēja uz visiem 
jautājumiem”, atmiņās dalījās kopā ar 
viņiem WRC ralliju apmeklējušais „AD 
Baltic Lietuva” pārdošanas menedžeris 
Tads Barkausks. Viņš ir rallija fans un ar 
klientiem dalījās savās plašajās zināšanās. 
Visus patīkami pārsteidza „Volkswagen” 
serviss. Izrādās, ka Andreasu Mikkelsenu 
apkalpo lietuviešu inženieris-mehāniķis. 
Un vēl jo vairāk priecājāmies, ka viņš 
atrada laiku un parunājās ar visiem, 
pastāstīja par savu darbu, notikumiem šajā 
un citos rallijos. Pēc tehniskās apkopes 

parka apskatīšanas klienti vēroja pāru 
braucienus „Super special stage Mikolajki”. 
Tie atstāja lielu iespaidu, jo no tribīnes 
klienti varēja redzēt visu posmu.

Nākamajā rītā jautro un nenogurdināmo 
kolektīvu gaidīja aktīva diena. Viss dienas 
grafiks bija saplānots ar minūtes precizitāti, 
tāpēc, pateicoties profesionāļiem Martinam 
un Ramūnam, klientiem izdevās redzēt 
pašus labākos rallija momentus. Visu dienu 
klienti vēroja traucošos WRC automobiļus 
un apbrīnoja rallija dalībnieku tehniku un 
ātrumu.

Pēc intensīvi pavadītas dienas, juzdami 
patīkamu nogurumu, visi atgriezās 
Mikolajkos, kur viņus gaidīja Ramūna un 

Martina pārsteigums – brauciens ar „laivu”, 
kura var uzņemt 130 cilvēkus, sver 120 
tonnas un kuras vērtība ir 4 000 000 zlotu, 
buru platība ir 360 kvadrātmetru. No ezera 
apskatījuši Mikolajku apkārtni, klienti 
baudīja tradicionālos vietējos ēdienus, 
bet vēlāk brīvajā laikā – cits pastaigu pa 
vakarīgo pilsētiņu, cits pāru braucienus 
„Super Special Stage Mikolajki”.

Pēdējā ceļojuma dienā visi devas 
paskatīties, kā arēnā notiek dienas 
braucieni, atpakaļceļā vēl aplūkoja 
rallija dalībnieku tehniku un, sasēdušies 
autobusā, devās mājās. Brauciens nelikās 
ilgs, jo visu laiku klienti dalījās iespaidos, 
un vakarā visi jau atgriezās Lietuvā.

Esam gandarīti, ka mūsu klientiem 
ceļojums patika – pat pēc vairākām 
dienām saņēmām zvanus un vēstules, 
kuros tie priecājās un pateicās DELPHI, 
„AD Baltic” par iespēju redzēt Pasaules 
rallija čempionātu, tikties un sarunāties ar 
Martinu Samuiti un Ramūnu Šaučikovu, 
par lieliski organizēto  braucienu, par 
sirsnīgo uzņemšanu.
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„Race And Test” pasākums kopā ar „Dunlop” 
un „Riepu speciālistu”

„Riepu speciālists” kopā ar „Dunlop” šā gada 21. martā organizēja pasākumu „Race And Test”. Tajā „AD Baltic” klientiem bija 
ekskluzīva iespēja iepazīties ar pieredzējušu rallija komandu „WellMan Rally team” un izmēģināt spēkus ātrumposmos.

1. att. „Race And Test” pasākumā klientiem bija iespēja iepazīties ar pieredzējušu rallija komandu.

2. att. Dalībnieki nekautrēdamies sēdās pie „Evoliution” stūres slaloma sacensībās.

3. att. Kad pēc slaloma sacensībām bija iestiprinājušies, pasākuma dalībniekus gaidīja vēl viens izaicinājums – 
Kačergines trase.

Lai pasākums noritētu raiti, visi dalībnieki 
tika iepazīstināti ar noteikumiem un 
drošības prasībām. Tūlīt pēc tam tika 
piedāvātas pirmās – slaloma – sacensības. 
Slaloma demonstrācijas braucienu pirmais 
veica profesionālais sacīkšu braucējs Martins 
Samuitis. Visi pasākuma dalībnieki, vērojot 
ātri traucošos Mitsubishi Evolution markas 
automobili, saozdami pārkarsēto riepu 
aromātu un dzirdēdami to kaukšanu, 
nespēja slēpt sajūsmas pilnos skatienus un 
emocijas. Drīz vien arī viņi paši viens pēc 
otra nekautrēdamies sēdās pie Mitsubishi 
Evolution stūres. Slaloma pirmais aplis bija 

izmēģinājuma, bet otrajā tika mērīts laiks. 
Lai arī pasākuma dalībnieki sacentās savā 
starpā par labākā titulu, sīva cīņa nenotika. 
Visi atbalstīja viens otru ar skaļām ovācijām 
un saucieniem, ar nepacietību gaidīdami 
savu kārtu izmēģināt sacīkšu bolīdu.

Kad pēc slaloma sacensībām pasākuma 
dalībnieki bija iestiprinājušies, viņus gaidīja 
vēl viens izaicinājums – Kačergines trase. Te 
visiem bija iespēja izjust īstu ātrumu un elpu 
aizraujošu adrenalīnu. Pirmo apli ikviens 
„Race And Test” dalībnieks nobrauca, sēžot 
pasažiera sēdeklī un braucot kopā ar M. 
Samuiti un Ramūnu Šaučikovu, bet otro – 
saviem spēkiem.

Būtu grūti aprakstīt to sejas izteiksmi, 

kāda bija visiem bez izņēmuma, izkāpjot 
no bolīda pēc saviem spēkiem nobraukta 
apļa tādā ātrumā, kuru daļa pasākuma 
dalībnieku līdz šim nekad nebija izjutuši... 
Tas bija labs skats! Tik daudz labu emociju 
vienā vietā reti var redzēt.

Kaut cik attapušies, visi sapulcējās pie 
telts un ar nepacietību gaidīja, kad tiks 
paziņoti slaloma sacensību rezultāti. 15 
dalībnieki un tikai 3 godalgotas vietas. 
Intriga pieauga... Drīz vien teltī ienāca 
M. Samuitis un R. Šaučikovs ar slaloma 
sacensību rezultātiem. Izrādījās, ka vislielāko 
ātrumu slaloma sacensībās bija sasniedzis 
Marjus Strankausks, otrajā vietā palika Sigits 
Dijoks, bet trešajā – Audrjus Ģirķus.

Visi trīs uzvarētāji tika apbalvoti ar 
lieliskām balvām un mājās pārveda ne tikai 
neaizmirstamas emocijas, bet arī trofejas.

„Varbūt vairāk dzīvē negūsi tādus iespaidus, 
tik daudz jaunu un vēl neizjustu emociju! 
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4. att. M. Samuitis un R. Šaučikovs paziņo slaloma sacensību rezultātus.

5. att. Visi „Race And Test” pasākuma dalībnieki.

Tiešām – ne katru dienu var satikt 
profesionālus sacīkšu braucējus un runāt ar 
viņiem par ralliju... Paldies. Bija lieliski!” – 
pēc pasākuma dalījās iespaidos S. Dijoks.

Ideja sākt organizēt pasākumus par rallija 
tēmu radās, uzklausot klientu domas. 
„Interese bija tik liela, ka mēs vienkārši 
nevarējām nesagādāt saviem klientiem 
tik daudz labu emociju,” teica „AD 
Baltic” mārketinga nodaļas vadītāja Lina 
Sakalauske.
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AD Baltic piedāvā Jums jaunumu – 
augstas kvalitātes itāļu zīmola UFI Filters produktus

Uzņēmums ražo inovatīvus filtrēšanas produktus Itālijā, Vidusjūras reģionā un Āzijā. UFI pamatsfēra ir automobiļu sektors, un tas 
pastiprinājis savas pozīcijas Eiropā, atverot jaunu rūpnīcu Čehijā. UFI globālais stratēģiskais plāns paredz uzņēmuma ietekmes 
sfēras palielināšanu, kā arī koncentrēšanos uz pēcpārdošanas jomu un jaunas filtru tehnoloģiju izstrādāšanu.

UFI Filters Group ar vairāk nekā 4000 
darbiniekiem un peļņu, kas 2013. gadā 
pārsniedza 340 miljonus Euro, ražo 
produktus degvielas, eļļas, ūdens un gaisa 
filtrēšanai pasaules mērogā jau vairāk 
nekā 40 gadu garumā. Šobrīd UFI ir 
automobiļu nozares līderis, saražojot 
apmēram 60 miljonus produktu vienību 
gadā.

UFI, kura galvenais birojs atrodas Itālijā 
starp Mantovu un Veronu, nesen ir 
noslēdzis būtisku projektu, optimizējot 
ražošanu. Uzņēmums ir investējis arī 
savā Tehniskās izpētes centra attīstībā. 
Tehniskās izpētes centrs Nogarole Rokā 
(Veronas provincē) un Izpētes laboratorija 
Alā (netālu no Trentas) ir koordinācijas 

centrs visiem apmācību centriem ārpus 
Itālijas.

Turklāt uzņēmums UFI Filters ir 
izveidojis jaunu rūpnīcu Ostravā, 
Čehijā. Ražošanu tā uzsāka 2014. gadā, 
nostiprinot uzņēmuma pozīcijas Eiropas 
centrālajā un ziemeļu daļā. Rūpnīcas 
platība ir 14 000 m2, un tajā ražo gaisa, 
eļļas un degvielas sistēmu daļas, kuras 
izmanto vairums transporta līdzekļu 
ražotāju Vācijā. Plānots, ka 2016. gadā 
apgrozījums pārsniegs 30 miljonus Euro.

Galvēnie klienti ir Volkswagen Group, 
Fiat Group, BMW, General Motors, 
Jaguar, Lamborghini, Bentley, Land 
Rover, Maserati, Mercedes, Nissan, 
Porsche un Volvo.

Jaunākie klienti ir Renault un AMG. 
Protams, starp klientiem ir arī tie, kas 
ražo komerctransportu (Iveco, Daimler 
Truck, Kamaz, Man un Scania) un 
industriālo tehniku (Case, New Holland, 
John Deere  un Liebherr).

UFI Filters Augsto tehnoloģiju nodaļa 
izstrādā un ražo filtrēšanas sistēmas 
Ferrari F1 komandai.  Arī citas F1 
komandas izmanto UFI FILTERS 
risinājumus, kā piemēram  Mercedes, 
Williams, Sauber, Virgin Marussia un  
Renault F1. UFI Filters sadarbojas arī ar 
tādām komandām kā Audi Motorsport, 
Michelotto un Dallara, kas piedalās citos 
pasaules čempionātos, kā arī ar Ducati un 
Aprilia.
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PRODUKTI

UFI piedāvā degvielas, eļļas, gaisa un 
salona filtrus smagajām mašinām un 
industriālai tehnikai, kā arī piegādā 
filtrēšanas sistēma tehnikas ražotājiem. 
Visi šie produkti ir iekļauti UFI 
Pēctirdzniecības katalogā.

Piedāvātais UFI  filtru klāsts šobrīd 
ir  pieejams 95 %  Eiropas ražotajiem 
transporta līdzekļiem. SIA AD Baltic 
piedāvā UFI eļļas, degvielas, gaisa un 
salona filtrus vispopulārākajiem Latvijas 
transportlīdzekļiem, kuri ir ražoti laika 
posmā no 2001. līdz 2010. gadam. Filtri 
ir pieejami par ļoti pievilcīgu cenu.

EĻĻAS FILTRI

UFI izmanto vadošās tehnoloģijas un 
inovatīvu filtrēšanas metodi, lai ražotu 
eļļas filtrus, kas sniedz pilnīgu aizsardzību 
dzinējam un pārējām sistēmām. UFI 
ražo visus filtru veidus. Pateicoties 
modernākajām tehnoloģijām, UFI filtri 
nodrošina dzinēja un citu sistēmu efektīvu 
darbību. UFI produkti ir videi draudzīgi.

DĪZEĻDEGVIELAS FILTRI

UFI dīzeļdegvielas filtri nodrošina 
vislabāko dzinēja aizsardzību un darbību. 
Unikālie un inovatīvie filtru materiāli 
garantē sprauslu un degvielas sūkņu 
optimālu darbību. UFI H2O un WATER 
ELIMINATOR filtri ir patentēti un 
nodrošina visefektīvako ūdens atdalīšanu 
no degvielas (līdz pat 95 %), tiem piemīt 
izcilas piemaisījumu filtrēšanas spējas.

DEGVIELAS FILTRI (BENZĪNS)

UFI filtri pilnībā atbilst modernāko 
benzīna dzinēju prasībām attiecībā 
uz pagarinātiem apkopes  intervāliem 
un palielināto degvielas caurpludi. 
Benzīna filtru klāsts ietver vairāk nekā 
300 pozīcijas un nodrošina vislabāko 
atbilstību tirgus prasībām.

GAISA FILTRI

Mašīnas ekspluātācijas laikā gaisa filtri 
ir galvenais komponents, kas  attīra 
gaisu, kas plūst caur degkameru, 

pasargā dzinēju no netīrumiem 
(putekļiem, smiltīm, u. c.), kas varētu 
radīt aizsērējumu, radot motora jaudas 
zudumus un palielinātu degvielas 
patēriņu. 

UFI gaisa filtri  nodrošina izcilu 
filtrēšanas līmeni un pasargā dzinēju no 
netirumiem.

SALONA GAISA FILTRI

Salona gaisa filtrs pasargā no 
piesārņojuma (putekļiem, sodrējiem, 
dūmgāzēm, baktērijām, putekšņiem 
u. c.). UFI salona gaisa filtri ir ražoti, 
izmantojot viskvalitatīvāko  sintētisko 
filtrēšanas materiālu, dažiem filtru 
veidiem ir pieejāmas versijas ar aktīvo 
ogli. Filtrēšanas koeficients pārsniedz 90 
%, nodrošinot izcilu gaisa kvalitāti un 
komfortu mašīnā visos laika apstākļos.

UFI salona gaisa filtru katalogā ir vairāk 
nekā 200 vienību, turklāt šis piedāvājums 
nepārtraukti tiek palielināts.
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Jaunais, inovatīvais MANN-FILTER
skrūvējamais eļļas filtrs

MANN-FILTER plašajam produktu klāstam ir pievienoti trīs jauni modeļi Volkswagen vieglajām automašīnām. Jaunie skrūvējamie 
eļļas filtru modeļi, kas ir veidoti no pilnībā sintētiska materiāla, kopš 2014. gada janvāra ir pieejami neatkarīgajā pēcpārdošanas 
tirgū. Jaunais filtra materiāls palīdz apgādāt dzinēju ar eļļu krietni efektīvāk, samazinot dzinēja nolietojumu līdz minimumam. Tāpat 
filtri ir piemēroti izmantošanai kopā ar alternatīviem degvielas veidiem.

MANN-FILTER trīs jauno skrūvējamo 
eļļas filtru inovatīvais dizains ir pamanāms 
pat no ārpuses. W712/95 modelis, kas 
ir piestiprināms dzinējam horizontālā 
virzienā un W712/93 un W712/94 
modeļi, kuri ir piestiprināmi vertikālā 
stāvoklī ar atvērumu filtra apakšā, 
ir sudraba krāsā. „Pievilcīgā krāsa 
iemieso MANN-FILTER neatkarīgajā 
pēcpārdošanas tirgū izmantoto pilnībā 
sintētisko, augstvērtīgo filtra materiālu’’ 
stāsta MANN-FILTER produktu vadītājs 
Hanss – Peters Millers. „Tāpat šāda 
krāsa palīdz atšķirt jaunos spin-on filtru 
modeļus no iepriekš ražotajiem melnajiem 
modeļiem ar filtra materiālu uz celulozes 
bāzes (W712/90-92), kuriem ir tāda pati 
ārējā forma.’’ 

Uzlabota eļļas padeve dzinējam

Pilnībā sintētiskajam filtrēšanas 
materiālam ir nozīmīga loma. Tas 
nodrošina uzlabotu eļļas padevi dzinējam, 
jo filtrēšanas materiāla diferenciālais 
spiediens ir zemāks un filtra režģa 
struktūra ļauj eļļai plūst krietni 
efektīvāk. „Pārdomātais dizains un rūpīgi 
piemeklētais materiāls līdz minimumam 
samazina dzinēja nodilumu un pagarina 
tā kalpošanas mūžu,’’ skaidro Hanss – 
Peters Millers. Patiesībā sintētiskais filtra 

materiāls ir efektīvs vairākos aspektos. 
Ūdens sastāva palielināšanās dzinēja 
eļļā, ko izraisa alternatīvā degviela, 
praktiski neietekmē diferenciālo 
spiedienu jaunajos skrūvējamos eļļas 
filtros, jo pretēji ierastajiem līdzekļiem, 
šie filtri nepiebriest un nekļūst mīkstāki. 
Spiediena zudumi tiek samazināti par 
aptuveni 50%, kas nozīmē, ka tie ir 
krietni mazāki nekā izmantojot ierastos 
filtra materiālus. Vēl viena pozitīva 
iezīme ir tā, ka ievērojami pazeminātais 
diferenciālais spiediens ļauj pārplūdes 
vārstam atvērties retāk un uz īsāku laiku. 
Tas nozīmē, ka lielāks filtrētās eļļas 
daudzums sasniedz eļļošanas punktus, 
veicinot garāku dzinēja kalpošanas mūžu. 
Sintētiskā materiāla diferenciālā spiediena 
priekšrocības ir īpaši svarīgas automašīnas 
aukstās palaišanas laikā, kad ir augsta 
eļļas viskozitāte. Pilnībā sintētiskie filtru 
materiāli kalpošanas laikā ir krietni 
izturīgāki par ierastajiem produktiem pat 
tad, ja dzinēja eļļa biogāzes izmantošanas 
iespaidā ir ķīmiski agresīvāka.

Ieguvumi servisa laikā 

Diviem vertikāli uzstādītiem 
skrūvejamiem eļļas filtriem, W712/93 
un W712/94, ir vēl viena priekšrocība. 
Šo filtru nomaiņa ir krietni vieglāka un 

efektīvāka, jo tie ir aprīkoti ar speciālu 
funkciju, kas ietver uz drenāžas kanāla 
ar atsperes spēku uzspiestu aizslēgu. Šī 
funkcija nodrošina, ka drenāžas kanāls 
filtra nomaiņas brīdī ir noslēgts. Šāds 
dizains nodrošina eļļas izplūšanu no filtra 
nosēdtilpnē vēl pirms galvenā aizslēga 
atvēršanas filtra maiņai.

Oriģinālā aprīkojuma piegādātājs 
benzīna dzinējiem

Starptautiskais filtru ražotājs 
MANN+HUMMEL jau ir uzsācis 
augstvērtīgu filtru sērijveida ražošanu 
dažiem Volkswagen Group 1,0 
litra, 1,2 litru un 1,4 litru benzīna 
dzinēju modeļiem. Kopš 2014. gada 
janvāra jaunās skrūvējamiem eļļas 
filtru līnijas filtri ir iegūstami pie 
neatkarīgiem automobiļu rezerves daļu 
mazumtirgotājiem, papildinot plašo 
MANN-FILTER produktu klāstu.

Vienmēr pareizais filtrs

Ar eļļas filtriem 13 000 vieglajām 
automašīnām un furgoniem, MANN-
FILTER ir sasniedzis gandrīz 99% tirgus 
pārklājumu Eiropā. MANN-FILTER 
eļļas filtri piedāvā oriģinālā aprīkojuma 
kvalitāti un ātru pieejamību.  
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Iepazīstinām ar jauno Valeo slotiņu sortimentu

VALEO Pirmā plakano asmeņu izlaišana tirgū

Jaunais VALEO produkts ir PYRAMID plakanās logu tīrītāju slotiņas, un to pieejamie izmēri ir no 350 mm līdz 700 mm. Šīs slotiņas 
ir paredzētas standarta U - formas tīrītāju stiprinājumam. Šāda tipa forma ir 85% Eiropas automobiļu.

Stikla tīrītāja slotiņas struktūra

3 sastāvdaļas, kas kontrolē gaisa plūsmu:

1) Gaisa plūsmu ceļi;

2) Gaisa spiedienspēka veidošanās;

3) Gaisa izsūknēšana

1 gumija. Paaugstināta izturība.Jauna 
gumijas formula: sintētika + pārklājums

1) sākotnējā tīrīšana ir ilgāka

2) Izturība pret karstumu un mitrumu

Jaunais “FIRST” iepakojums

Pievilcīgs, efektīvs un inovatīvs 
iepakojums.Pirmā plastmasas “čaula”.

 

Skaidrs marķējums

1) uz etiķetes ir īss kods, garums, saderība 
ar populārākiem auto modeļiem

2) lodziņš, lai redzētu  produktu un 
konektoru

3) 3 galvenās produkta priekšrocības

4) vienkārša un skaidra montāžas 
instrukcija

Meklējiet ADeCat sistēmā:

575791

575792

575793

575794

575795

575796

575797

575798

575799

575800

Artikuls

VFAM35

VFAM40

VFAM45

VFAM48

VFAM50

VFAM53

VFAM55

VFAM60

VFAM65

VFAM70

Kods

350

400

450

480

500

520

550

600

650

700

Garums, mm

Jaunā Pyramid™ tehnoloģija  
Maksimāla gaisa plūsmas kontrole.

1 Piramid™ spoilers.Viena pieskāriena 
pārvietot, viegla montāža

1) Viegli un ātri uzlikšanas soļi

2) skaņas brīdinājums pēc slotiņas 
pievienošanas

1 savienotājs ar āķi dažādu veidu 
savienojuma sistēmām

2 āķi.
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1

2

34

5

67

Micro-V speciāla profila siksnas komplekti

Detaļas, kuru piedziņu nodrošina ABDS 

1. Ģenerators 

2. Stūres iekārta ar pastiprinātāju un sūkni 

3. Gaisa kondicionēšanas kompresors, 
ūdens sūknis vai ventilators (atkarībā no 
pielietošanas)

Nolietojušās detaļas ABDS 

4. Vairāku ķīļrievu siksna

Nodod jaudu no kloķvārpstas skriemeļa uz 
visiem siksnas piedziņas komponentiem. 
Gates stingri iesaka pārbaudīt siksnu pie 
katras tehniskās apskates. 

5. Spriegotājs

Uztur pareizu siksnas spiegojumu. Ja siksnas 
nospriegojums ir pārāk mazs, tad siksna 
slīdēs, radot troksni, ļoti augstu temperatūru 
un priekšlaicīgu siksnas nodilumu. Ja 
nospriegojums ir pārāk liels, tas izraisa 
pārmērīgu siksnas un siksnas piedziņas 
komponentu nodilšanu.

6. Dzenrats 

Brīvi ritošs rats, ap kuru griežas siksna, lai 
optimizētu dzensiksnas pārvietošanos un 
samazinātu tās plandīšanos. Visbiežākā 
problēma ar dzenrata skriemeļiem ir to 

asu novirze, kas arī ir galvenais siksnas 
priekšlaicīgas nodilšanas iemesls.

7. Vērpes svārstību slāpētājs 

Absorbē vibrāciju no kloķvārpstas un 
pagarina siksnas un siksnas piedziņas 
komponentu darbmūžu. Nodilis vērpes 
svārstību slāpētājs nevar pienācīgi slāpēt 
vibrāciju, tādējādi apdraudot dzinēja 
komponentu darbmūžu un sniegumu.

8. Brīvgaitas ģeneratora skriemelis  

Ļauj ģeneratoram brīvi kustēties  vai 
darboties brīvgaitā ikreiz, kad dzinējs 
samazina ātrumu. Bojāts brīvgaitas 
ģeneratora skriemelis nevar efektīvi slāpēt 
vibrāciju, ne arī pareizi pārvadīt jaudu 
uz ģeneratoru, tādējādi samazinot citu 
brīvgaitas ģeneratora skriemeļa komponentu 
un dzinēja piederumu darbmūžu.

Ar visplašāko klāstu tirgū Gates Micro-V® vairākrievu siksnu komplekti nodrošina ideālu risinājumu, kas ļauj garantēt uzticamu 
siksnas piedziņas sistēmas nomaiņu.

Uzziniet, kāpēc ir tik svarīgi nomainīt visas nodilušās detaļas, NE TIKAI siksnu...
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Viss, kas jums nepieciešams pilnvērtīgai 
ABDS pārveidošanai, vienā komplektā. 
vairākrievu siksna(s), spriegotāji, 
dzenrati, vērpes svārstību slāpētāji un/vai 
brīvgaitas ģeneratora skriemeļi (atkarībā 
no detaļas numura); viss ir garantētā 
oriģinālaprīkojuma (OE) kvalitātē. 

Visi nepieciešamie komponenti vienā 
kastē, kas nozīmē vienotu detaļas 
numuru. tādējādi pasūtīšana, uzglabāšana, 
apstrādāšana un pārdošana ir daudz 
vienkāršāka. 

Uzticamība. ABDS atteices iespēja 
ievērojami pieaug pēc ceturtā izmantošanas 

gada, tāpēc Gates iesaka nomainīt visas 
nodilušās detaļas vismaz reizi četros gados 
vai pēc 100000 km nobraukuma (atkarībā 
no tā, kurš nosacījums izpildās pirmais) 

Laika ietaupījums. Micro-V® komplekta 
uzstādīšanai būtu jāaizņem ne vairāk kā 
1 stunda un 15 minūtes. Tas ir daudz 
efektīvāk, nekā tikai nomainīt siksnu, 
un samazina turpmākas ABDS atteices 
iespējamību un remontdarbu veikšanas 
nepieciešamību.

Vienota garantija. tā kā visas sastāvdaļas 
tiek piegādātas vienā komplektā, jebkuras 
garantijas prasības Gates būs iespējams ātri 

izskatīt – nav nepieciešams veikt vairākas 
pārbaudes.

Optimāls komponentu kalpošanas laiks 
– laikus nenomainot dažādus skriemeļus, 
ABDS darbmūžs var samazināties pat par 
75 procentiem! 

Drošība. Ja netiek nomainītas visas 
nolietotās detaļās, tam var būt nopietnas 
sekas. Piemēram, ja ABDS rodas traucējumi 
un stūres pastiprinātāja atteice, vadītājs 
var zaudēt kontroli pār spēkratu, tādējādi 
nopietni apdraudot savu drošību.

Kāpēc izvēlēties Gates Micro-V® komplektu, lai nomainītu visus 
ABDS nodilušos komponentus?

Gates paplašina savu piedziņas zobsiksnu 
klāstu komplektiem ar ūdens sūkni

Gates nostiprina savu sinhronās siksnas 
piedziņas sistēmu (Synchronous Belt 
Drive Systems) klāstu, papildinot jau 
pieejamās detaļas ar piedziņas zobsiksnu 
komplektiem, tostarp – ar ūdens sūkni. 
Gates piedāvā plašu dažādu komplektu 
klāstu ar ūdens sūkni plašam spēkratu 
modeļu klāstam.

Standarta Gates PowerGrip® Kit Plus Water 
Pump ūdens sūkņa komplektā ietilpst visas 
detaļas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai 
piedziņas zobsiksnas pārveidošanai. 
Tajā var būt viena vai vairākas 
piedziņas zobsiksnas, spriegotājierīce(s), 
spriegotājs(-i), nepieciešamie piederumi, 

konkrētie uzstādīšanas norādījumi, kā 
arī konkrētai izmantošanai paredzēts 
ūdens sūknis – un tas viss garantētā 
oriģinālaprīkojuma (OE) kvalitātē. 

Pilnībā pārskatīta piedziņas zobsiksnas 
sistēma ir daudz ekonomiskāka pieeja 
transporta līdzekļa ilgtermiņa remontēšanā. 
Vairumā gadījumu piedziņas zobsiksnas 
nomaiņa aizņem tik pat daudz laika, cik 
ūdens sūkņa uzstādīšana. Tā ir ne tikai laba 
apkopes prakse, bet tajā tiek ņemts vērā 
ūdens sūkņa nodilums, kad tas paveicis 
pilnu darba ciklu. Vienlaicīgi nenomainot 
arī ūdens sūkni, tiek pieņemts, ka tas 
kalpos vēl vienu pilnu darba ciklu. 

Galvenais ieguvums ir gala lietotāja 
sirdsmiers, tomēr tehniskās apkopes 
staciju izmantotāji novērtēs, ka turpmākas 
piedziņas sistēmas problēmas vairs tikpat 
kā neradīsies; uz visiem komponentiem 
attieksies vienāda pārbaudes un 
garantijas kārtība. Ieguvumi izplatītājiem 
ietver detaļu iegādes vienkāršību, jo 
visi nepieciešamie komponenti ir 
sakomplektēti kopā vienā iepakojumā.

Gates PowerGrip® Kit Plus Water Pump 
ūdens sūkņu klāsta papildinājums ir loģisks 
turpinājums nesenajai siksnas piedziņas 
sistēmu klāsta papildināšanai un nostiprina 
ražotāja līderpozīcijas piedziņas sistēmu 
detaļu piegādes tirgū.
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Darba vietas LED gaismekļi
Lieliski piemēroti tehniskajai apskatei un pārbaudes darbiem
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Osram piegādā BMW i8 lāzera lampas

Pirmais pikaps pasaulē ar pilnīgu LED priekšējo apgaismojumu no Osram

Osram piegādā lāzera tālās gaismas 
lukturus BMW i8 plug-in hibrīda 
superautomobilim. BMW pārstāvji 
stāsta, ka i8 lāzera lampas patērē pusi no 
enerģijas, kas nepieciešama gaismas diožu 
lukturu darbībai. Lāzera diode var izstarot 
170 lūmenus uz vienu vatu, salīdzinot 
ar 100 lūmeniem, ko izstaro LED 
spuldzes. (Lūmens ir redzamās gaismas 
mērvienība). 

i8 ir uzbūvēts BMW ražotnē Leipcigā, 
Vācijā. Rūpnīca pagājušajā gadā pirms i8 
un i3 kompaktā hečbeka elektromobiļa 
ražošanas uzsākšanas pieredzēja 400 

miljonu eiro izaugsmi. Saskaņā ar IHS 
Automotive sniegto informāciju tiek 
paredzēts, ka i8 ražošanas apjoms 2015. 
gadā varētu sasniegt vairāk nekā 7000 
vienības.

5. jūnijā BMW piegādāja īpaši izvēlētiem 
klientiem astoņus ar lāzergaismām 
aprīkotus i8 modeļus. Taču sērijveidā 
ražotais i8 modelis Eiropas dīleru zālēs 
parādīsies tikai rudenī. Audi sāks piedāvāt 
ar lāzergaismām aprīkoto ierobežotā 
izlaiduma R8 LMX modeli Eiropas 
tirgū jūlija beigās. Kopumā klientiem 
tiks piedāvātas tikai 99 superautomobiļa 
vienības. 

Lāzera tālās gaismas lukturi, ar kuriem 
aprīkoti abi automašīnu modeļi, 
nodrošina spilgti baltu gaismu, kas 
sniedzas aptuveni divreiz tālāk par 
LED tālās gaismas spuldzēm. Gaismas 
intensitātes dēļ lāzera tālās gaismas 
darbojas tikai pie ātruma, kas pārsniedz 
60km/h un kad sensori priekšā nekonstatē 
citas gaismas. Lāzergaismas nevar 
izmantot signalizēšanai, un tās netiks 
piedāvātas Amerikas Savienoto Valstu 
tirgū, jo krietni pārsniedz pieļaujamā 
spilgtuma standartus.

Pateicoties Osram, vienam no Amerikas 
leģendārajiem pikapiem un lielākajam 
pārdevējam, ASV šobrīd iemin 
pionieru taku attiecībā uz automašīnas 
apgaismojumu. Ford F-150 2015. gada 
modelis būs pirmais pikaps pasaules 
tirgū, kura priekšējais apgaismojums 
būs pilnībā aprīkots ar Osram LED 
apgaismojuma risinājumiem. ‘‘Mēs 
lepojamies, ka piegādājam pilnīgu 
LED moduli priekšējām gaismām, 
ar kurām ir aprīkots Ford F-150 un 
kuras kalpos kā pasaulē pirmais LED 
standarta apgaismojums. Tas tikai vēlreiz 
apliecina mūsu uzņēmuma līderpozīcijas 
automašīnu apgaismojuma tirgū‘‘, atzīst 
Osram Specializētā apgaismojuma nodaļas 
vadītājs Hanss Joahims Švābe. Šī inovatīvā 
apgaismojuma sistēma ietver tuvās un tālās 
gaismas, pagriezienu rādītāju gaismas, 
gabarītgaismas un vadības moduli. 
Runājot par šī apgaismojuma sniegumu, 
tā kalpošanas ilgums un dizains pilnīgi 
noteikti pārsteigs un ļaus Ford pikapam 
izcelties uz konkurentu fona. 

LED priekšējā apgaismojuma risinājums 
atbilst visām robustas un ilgtspējīgas 
darbības prasībām, kā arī ir izcili izturīgs 
pret triecieniem un vibrācijām, kas ir 
būtisks faktors transportlīdzeklim, kurš 
izmantojams arī bezceļu braukšanai. 
Turklāt LED priekšējais apgaismojums 

patērē daudz mazāk enerģijas nekā 
ierastās apgaismojuma tehnoloģijas, un 
LED spuldžu gaismas krāsa ļoti atgādina 
dabisku dienas gaismu. Turklāt LED 
apgaismojumam ir priekšrocības pret 
ierasto halogēna tehnoloģiju attiecībā uz 
izstarotās gaismas daudzumu.

Ciešā sadarbībā ar ASV automašīnu 
priekšējā apgaismojuma sistēmu ražotāju 
Flex-N-Gate Osram automašīnas 
priekšējai daļai ir radījis pilnīgi jaunu 
izskatu. LED priekšējās gaismas, kurām 
izmantotas Osram filiāles Osram Opto 
Semiconductors ražotās LED spuldzes, 
sniedz F150 modelim unikālu un 
perfektu izskatu, kas ir ideāli saskaņots ar 
automašīnas kopējo dizainu. Pilnīgā LED 
apgaismojuma risinājums ir izstrādāts 
Osram ražotnē Hilsboro, Ņūhempšīrā 
(ASV).

Papildus ierastajām tehnoloģijām 
automašīnu ražotāji arvien vairāk pievēršas 
LED gaismas avotiem kā līdzeklim 
automašīnu dizaina dažādošanai, veidojot 
individuālu priekšējā apgaismojuma 
dizainu, kā arī sava zīmola imidža celšanai. 
Radot lāzertehnoloģiju, ar kuru Osram 
ir aprīkojis BMW i8 un citus luksusa 
modeļus, uzņēmums ir spēris platu soli 
uz priekšu. Pateicoties šī apgaismojuma 
spilgtumam, kas ir ievērojami lielāks 
nekā citiem mūsdienu gaismas avotiem, 
priekšējos lukturus ir kļuvis iespējams 
veidot vēl mazākus, nekā tie ir šobrīd. 
Tajā pašā laikā, lāzera tālās gaismas 
nodrošina lielāku apgaismojuma distanci, 
tādējādi uzlabojot redzamību un sniedzot 
lielāku drošību uz ceļa. Šāda dizaina un 
funkcionalitātes kombinācija pierāda, ka 
lāzera gaismām, tāpat kā LED spuldzēm, 
piemīt milzīgs potenciāls.
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Pirmais pikaps pasaulē ar pilnīgu LED priekšējo apgaismojumu no Osram

TM PROFIT bremžu sistēmas elementi

TM PROFIT – samērā jauns zīmols aftermarket tirgū. Galvenā kompānijas politika ir stabili augsta kvalitāte un demokrātiska 
cena. Pateicoties šim apstāklim TM PROFIT klātbūtne Eiropas tirgū pastāvīgi aug. TM PROFIT piedāvāto bremžu kluču un disku 
asortiments ļauj nosegt līdz 90% Eiropā un Āzijā ražoto automobiļu modeļu vajadzības.

Drošai automobiļa ekspluatācijai ir grūti 
pārvērtēt bremžu sistēmas efektivitātes 
nozīmi. Tieši tādēļ bremžu TM PROFIT 
bremžu kluči un bremžu diski izgatavoti 
tikai no augstas kvalitātes materiāliem, 
izmantojot pašas modernākās mašīnbūves 
tehnoloģijas. Optimāli piemeklētais 
maisījuma sastāvs, ko izmanto bremžu 
kluču izgatavošanā, ļauj izturēt milzīgas 
slodzes pie bremzēšanas un samazina 
bremzēšanas ceļu pat pie ekstremālas 
bremzēšanas. TM PROFIT bremžu kluči 
un bremžu diski – tā ir bezkompromisu 
reakcija, nevainojama kontrole pat pašos 
sarežģītākajos laika apstākļos, maksimāla 
drošība visu ekspluatācijas laiku. Tiem ir 
paaugstināta izturība, nodiluma izturība, 
ir stabils berzes koeficients visā darba 
temperatūru diapazonā un atbilst Eiropas 
standarta R90 prasībām. Bremžu kluču un 
bremžu disku sortimentā ir vairāk kā 700 
variantu.

Nav vajadzības lieku reizi atgādināt par 
drošības nozīmi, kas atkarīga no automobiļa 
bremžu kluču kvalitātes un pareiziem 
parametriem. Tas labi zināms katram 
autovadītājam. Toties trokšņu diskomforta 
momenti, kas izpaužas bremžu „kaukšanā” 
pie bremzēšanas, tracina visus, kas ar to 
saskaras. Šādas nepatīkamas skaņas iemesli 
ir augstfrekvenču vibrācijā, kas rodas pie 
bremžu kluča berzes materiāla kontakta ar 
bremžu diska metālisko virsmu. Vēl līdz 
šim laikam nav noteikti šādu vibrāciju 
īstenie iemesli. Jo vieni un tie paši kluči ar 

dažādiem diskiem dod dažādu rezultātu. 
Tādēļ cīņai ar bremzēšanas skaņas pavadību 
pagaidām ir tikai viena metode – nevis 
iemesla, bet gan pašu seku – tieši skaņas 
neitralizācija. Kluču ražošanas procesā tiek 
izmantotas prettrokšņu plāksnes, kas tiek 
nostiprinātas pie aizmugurējās virsmas un 
slāpē jau radušās augstfrekvences svārstības. 
Tādēļ, pērkot TM PROFIT bremžu 
klučus, Jūs varat rēķināties ne tikai ar 
drošu bremzēšanu, minimālu bremzēšanas 
ceļu, bet arī ar akustisko komfortu, kas 
samazina automobiļa vadītāja un pasažieru 
nogurumu.

TM PROFIT bremžu detaļu apzīmējumi:

Sērija 5000 – ….   bremžu kluči 

Sērija 5001 – ….  bremžu loki

Sērija 5010 – ….  bremžu diski 

PROFIT bremžu sistēmas elementu 
galvenās tehniskās priekšrocības:

• augsta bremzēšanas efektivitāte

• stabils berzes koeficients pie sakaršanas 

• minimāls trokšņa līmenis un vibrācija pie 
bremzēšanas 

• berzes sastāvs bez smago metālu 
piemaisījuma 

• kluču malu noapaļojums nodrošina 
mīkstu piestrādi diskam un samazina 
troksni 

• bremžu disku izgatavošanas augsta 
precizitāte nodrošina ideālu iesēdināšanu un 
izslēdz sitienus

TM PROFIT bremžu diski un bremžu 
kluči atbilst stingriem autoražotāju 
kvalitātes standartiem saskaņā ar sertifikātu 
ISO/TS16949. Tajos ideāli apvienotas 
visas nepieciešamās īpašības drošai un 
komfortablai jūsu automobiļa kustībai.  

Jūsu drošības jautājumos kompromisu 
nedrīkst būt! 
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NGK: Jauni sensori, jauns oriģinālais aprīkojums, jauni katalogi

Pēdējo nedēļu laikā NGK Spark Plug Europe ir izziņojis vairākus noderīgus jaunumus, skaidri demonstrējot uzņēmuma lomu kā 
speciālists aizdedzes un sensoru jomā, kā arī pasaulē vadošais aizdedzes sveču, kvēlsveču un Lambda devēju ražotājs. Jaunumi 
ietver vēl plašāku Lambda devēju un aizdedzes spoļu asortimentu, kā arī paziņojumu par jaunu sensoru klāstu un lieliskiem 
panākumiem oriģinālā aprīkojuma jomā.

NGK paplašina savu Lambda devēju 
klāstu ar 86 jauniem sensoru veidiem. 72 
no jaunieviestajiem sensoriem ir binārie, 
bet pārējie 14 - lineārie sensori. Saskaņā 
ar uzņēmuma pārstāvju teikto,  jauno 
NTK zīmola Lambda devēju klāstā ietilpst 
sensors aptuveni 2,4 miljoniem Eiropas 
transportlīdzekļu. Kā jau sagaidāms no 
pasaules vadošā ražotāja, visi devēji līdz 
sīkākajām niansēm atbilst automašīnu 
ražotāju izvirzītajām oriģinālā aprīkojuma 
(OEM) specifikācijām. Jaunie sensoru 
veidi būs pieejami pie izplatītājiem 
Automechanica 2014 izstādē. Pilns NGK 
Lambda devēju klāsts aptvers vairāk kā 822 
sensoru veidus, kas paredzēti aptuveni 70% 
no kopējā Eiropas automašīnu parka.  

Tomēr šāda paplašināšanās nebūs 
pēdējā šajā gadā. Balstoties uz NGK 
paziņojumiem, uzņēmums plāno paplašināt 
arī savu aizdedzes spoļu klāstu. Produkcijas 
klāsts, ko uzņēmums laida klajā 2012. 
gadā un kas kopš tā laika ir guvis milzīgu 
popularitāti, tiks paplašināts par godu 
Automechanica izstādei. Turklāt uzņēmums 
ir paziņojis, ka tas strādā pie ekskluzīva 
jaunas sensoru kategorijas asortimenta, ko 
veidos tikai un vienīgi oriģinālā aprīkojuma 
produkcija. NGK pārstāvji ziņo, ka 
detalizētāka informācija tiks sniegta 
produkcijas gadatirgus laikā.

Divas sporta automašīnas, viens 
aizdedzes sveču piegādātājs

NGK arīdzan akcentē savu pozīciju kā 
pasaules vadošais aizdedzes sveču ražotājs 

ar lieliskām ziņām oriģinālā aprīkojuma 
jomā. NGK ir eksluzīvs aizdedzes sveču 
piegādātājs Porsche pirmajai hibrīda 
‘’super sporta automašīnai’’ Porsche 918 
Spyder. Plug-in hibrīda automašīna ir 
aprīkota ar 4,6 litru dzinēju ar 608 ZS 
jaudu kā arī 540 Nm griezes momentu. 
Tās motors griežas ar ātrumu, kas sasniedz 
līdz pat 9150 apgriezienus minūtē. 
Turklāt automašīna ir aprīkota ar diviem 
elektriskiem dzinējiem – viens uz priekšējās, 
otrs – uz aizmugurējās ass. Kopā abi 
dzinēji spēj palielināt automašīnas jaudu 
vēl par 286 ZS. Automašīnas, kas 100 
km/h ātrumu var uzņemt 2,8 sekundēs, 
maksimālais ātrums ir 345 km/h. Oriģinālā 
aprīkojuma SILMFR8A8G aizdedzes svecei 
piemīt augstāko tehnoloģiju īpašības, starp 
kurām ir pieminami NGK jaunais izolācijas 
dizains ar kausa formas uzgali, kā arī 
keramiskais izolators ar īpašu dielektrisko 
izturību  

Otrā sporta automašīna, kas izmantos tikai 
NGK sveces ir Alfa Romeo 4C Spider, kas 
tiks laista klajā 2015. gadā. Vieglā pakaļējās 
piedziņas sporta automašīna ir aprīkota ar 
250 z/s 1,8 litru benzīna turbo dzinēju. 
100 km/h ātrumu šis auto var uzņemt 4,5 
sekundēs, sasniedzot maksimālo ātrumu 
virs 250 km/h. Alfa Romeo šim dzinējam 
izvēlējies NGK ILKAR7D6G aizdedzes 
sveci, kas ir sevi pierādījusi un pārbaudīta 
dārgmetāla svece, kas vienmēr atbilst 
Alfa Romeo un citu Fiat Group zīmolu 
augstajām prasībām attiecībā uz aizdedzes 
uzticamību, sniegumu un izturību, un 

nodrošina augstākās kvalitātes sniegumu 
zem tādu automašīnu kā Lancia Delta, Alfa 
Romeo 159, Alfa Romeo Spider, kā arī 
Giulietta un 4C motora pārsegiem.

Uzlabots atbalsts pēcpārdošanas 
tirgum

NGK ir izziņojis vairākus īpaši noderīgus 
jaunumus pēcpārdošanas tirgus klientiem. 
Pirmkārt, uzņēmums ir pievienojis jaunu 
funkciju savam produkcijas meklēšanas 
rīkam tiešsaistē. Aizdedzes un sensoru 
ražošanas speciālists ir izvietojis savus 
krustenisko atsauču sarakstus labi 
pārdomātā tiešsaistes datubāzē. Dažu 
sekunžu laikā izplatītāji un autoservisi 
var atrast NGK piedāvāto alternatīvu cita 
ražotāja produkcijai, kas izmantota dzinējā 
pirms tam. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina 
uz jaunas opcijas  ‘’cross list’’ un jāievada 
ražotāja produkta kods. Produktu meklētājs 
nekavējoties uzrādīs attiecīgo NGK detaļu. 

Un otrkārt, NGK ir papildinājis savu 
populāro vecmodīgo automašīnu un 
mūsdienu klasikas automašīnu katalogu, 
kā arī motociklu katalogu. Kamēr ‘’Classics 
Catalogue’’ devītais izdevums ietver 5725 
aizdedzes sveču atsauces automašīnām 
un motocikliem, kas ražoti no 1931. līdz 
1993. gadam, jaunais motociklu katalogs 
ietver 5100 transportlīdzekļu aplikācijas 
320 lappusēs. Izplatītājiem ir pieejami abi 
katalogi, tāpat tos iespējams lejuplādēt 
www.ngk.de (lejuplādes sadaļā) kā PDF 
formāta failu.
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Brembo jaunie diski ar UV pārklājumu
Lielāka pretestība un mazāka ietekme uz vidi

Trīs jauninājumi vienā produktā. UV tehnoloģija, spīdīga metāla efekts un cieņa pret apkārtējo vidi – trīs jaunas iezīmes produktam, 
kas parāda jaunus apvāršņus pārklāto disku nozarē. Jau atkal uzņēmums Brembo kā pirmais piedāvā rezerves daļu pēcpārdošanas 
profesionāļiem īpaši inovatīvus un progresīvus tehnoloģiskos risinājumus. Uzņēmums Brembo ir pasaules līderis, kas ražo bremžu 
sistēmas, kuras paredzētas nozīmīgākajiem auto ražotājiem, un projektēšanā un ražošanā ir attīstījis īpašas prasmes pārklāto disku 
ražošanā kā transportlīdzekļu ražotājiem, tā rezerves daļu tirgum. Uzņēmums ir izmēģinājis visus iespējamos variantus – sākot no 
Geomet, līdz cinka un epoksīda pārklājumiem, tagad nodrošinot modernāko un progresīvāko – UV pārklājumu.

Labāka pretestība pret koroziju

Salīdzinot ar diskiem, kas ir pārklāti ar 
citiem šķīdumiem, ar UV pārklātajiem 
ir labāka pretestība pret koroziju, ko 
apstiprina pretestības testi pret koroziju 
sāls strūklas kamerā un mitrumizturības 
pārbaudes. UV pārklājums lieliski iziet visas 
pārbaudes attiecībā uz noturību pret augstu 
temperatūru. 
Kā pierādīts pārbaudēs, UV pārklājums 
nodrošina labāku produkta pretestību pret 
koroziju, pateicoties jaunam un pastāvīgam 
aizsargpārklājumam uz ārējām malām un 
diska rumbām.  
Tas ļauj panākt ideālu aizsardzību visām 
redzamajam daļām, kas parasti nav tīras, 
nonākot saskarē ar bremžu klučiem. 

Pārklājums Biezums
Sāls strūklas pārbaude  

(UNI EN ISO 9227)

UV Pārklājums 0,030 - 0,060 mm 240 h

Epoksīds 0,030 - 0,12 mm 150 h

Cinka pārklājums 0,035 - 0,055 mm 240 h

Geomet > 0,010 mm 120 h

Pretestības pret koroziju pārbaude sāls strūklas kamerā

Mitrumizturības pārbaude

Pēc 30 minūtēm

Ieeļļots disks
Disks ar standarta 
pārklājumu

Disks ar UV 
pārklājumu

Pēc 6 stundām

Pēc 24 stundām Pārbaude tika pārtraukta pēc 6 
stundām

Daudz praktiskāki, pateicoties īpašajam 
pārklājumam

Nerunājot par labāku aizsardzību pret 
koroziju, aizsargājošais pārklājums (pat uz 
bremžu virsmām) nodrošina arī pilnīgu 
produkta aizsardzību montāžas laikā un palīdz 
mehāniķiem ikdienas darbā, ļaujot izvairīties 
no vajadzības tīrīt eļļu no diskiem. Turklāt, 
kā parādīts attēlā, šo disku marķējums uz 
redzamās rumbas puses mehāniķiem, kas 
pārbauda bremžu sistēmu, kalpo par tūlītēju 
minimālā biezuma indikatoru, signalizējot par 
nepieciešamību nomainīt detaļu.

Estētiski nevainojams dizains 

Kā vienmēr – uzņēmumam Brembo izdodas 
savienot inovatīvus un augsta snieguma 
tehnoloģiskos risinājumus ar izteiksmīgu 
dizainu. Šajā ziņā diski ar UV pārklājumu ir 
izstrādāti auto vadītājiem, kuriem būtisks ir 
ne tikai produkta sniegums, bet arī izskats – 
metāliskais efekts nozīmē, ka šie diski visu savu 
kalpošanas laiku būs spoži un acij tīkami.

Nozīmīgs solis vides aizsardzības 
virzienā

Pēdējos gados jautājums par gaisa kvalitāti 
ir kļuvis aizvien svarīgāks. Brembo ieviestā 
pārklājuma sistēma paredz pārklājuma 
nostiprināšanai izmantot žāvēšanu ar UV 
radiāciju (no tā arī šāds NOSAUKUMS). 
Šī procesa rezultātā tiek panākti 
ievērojami ieguvumi vides aizsardzībā; 
UV pārklājuma pamatā ir ūdens, un, 
salīdzinot ar ierastajiem epoksīda vai 
cinka gultņu pārklājumiem, tam nav 
nepieciešams šķīdinātājs. Tas ļauj pilnībā 
izskaust tā saucamo V.O.C. (volatile 
organic compounds – gaistošie organiskie 
savienojumi) emisiju, kuri veicina vides 
pārmaiņas un ir kaitīgi cilvēka veselībai. 

UV pārklājumos šķīdināšanas funkciju 
būtībā veic tikai ūdens.
Turklāt pārklājuma nostiprināšanas process ir 
iespējams, pateicoties UV radiācijai, un tāpēc 
tam nav nepieciešama augsta temperatūra. Tas, 
pirmkārt, nozīmē zemāku enerģijas patēriņu, 
kas nāk par labu vides kvalitātei; otrkārt, 
nepastāv risks ietekmēt diska ģeometriskās 
īpašības, kā tas var notikt ar citiem pārklājuma 
risinājumiem (piemēram, Geomet), kuru 
sacietēšanai nepieciešama ārkārtīgi augsta 
temperatūra (augstāka par 300°C), kuras dēļ 
pastāv iespēja, ka diski deformēsies.

Klāsta paplašināšana 

Pēdējo divu gadu laikā Brembo ir trīskāršojis 
izgatavoto pārklāto bremžu disku skaitu – 
kuri sākotnēji bija paredzēti tikai augstās 
klases produktiem, bet no šī gada, pateicoties 
UV produktu klāsta izstrādei, apjoms tiks 
divkāršots līdz vairāk nekā 440 izstrādājumiem 
un tādējādi diski būs pieejami lielākajai 
daļai uz Eiropas autoceļiem sastopamajiem 
transportlīdzekļiem, neatkarīgi no tā, vai tie 
ir augstās, vidējās klases vai nesen izgatavoti 
automobiļi.
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Jaunumi eļļu sortimentā

Eurol: Eļļa benzīna un dīzeļdzinējiem 
vieglajām automašīnām un vieglajam 
komerctransportam

Eurol: (Motor)eļļa benzīna un 
dīzeļdzinējiem, ar vai bez turbo 

Eurol: Eļļa dubultsajūga 
pārnesumkārbai

Eurol: Eļļa automātiskajām 
ātrumkārbām, kurām nepieciešama 
zema viskozitāte

Eurol: Eļļa modernajām variatora 
pārnesumkārbām (CVT)

Eurol: Automātiskās transmisijas eļļa ar 
zemu viskozitāti

Fuchs: Augstākās kvalitātes snieguma DCTF, 
īpaši izstrādāta modernajai dubultsajūga 
pārnesumkārbai ar slapjo sajūgu

Fuchs: Speciāla ziede uz komplekso 
litija ziepju bāzes ilgākam automašīnas 
kalpošanas mūžam

Fuchs: Premium klases 
daudzfunkcionāla transmisijas eļļa

Pentosin: Pentosin cHF 11s ir izcila snieguma hidrauliskais 
šķidrums ilgtspējīgai lietošanai modernajos transportlīdzekļu 
agregātos

GENEROL MOTOR: Transmisijas eļļa manuālām transmisijām

Actence 5W30

ATF 6700

ATF TITAN DCTF

Pentosin CHF 11S GM Transmisijas eļļa automātiskajām transmisijām

Fluence FE 5W30

ATF CVT 1304 ATF 7300

RENOLIT LX-PEP 2 

ATF DCF 1404 1L

Klasifikators:  
ACEA C3, C4(08), ACEA A3/B4 (07), 
Renault RN 0720 (Apstiprināts)

Daļa Nr:  
5W30 ACTENCE 1L  
5W30 ACTENCE 5L

Klasifikators:  
BMW ATF M 1375.4,GM DEXRON VI, 
Ford MERCON LV & SP, MB 236.41,  
VW G 055 005 A1/A2/A6, VW G 060  
162 A2, M-1375.4/5/6 & M-L 12108

Daļa Nr:  
ATF 6700 1L

Klasifikators:  
VW 6-speed FWD, BMW Drivelogic 
7-speed, 6-speed: Volvo, Ford 
Powershift, Renault EDC

Daļa Nr:  
ATF TITAN DCTF 1L 

Klasifikators:  
DIN 51 524T3, ISO 7308, MB 345.0, VW TL 52 
146.00, Ford WSS-M2C204-A, BMW/Mini 82 
11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576, 
Volvo 11 61 529 , MAN M 3289, GM

Daļa Nr:  
BMW PENTOSIN CHF 11S 1L

Klasifikators:  
API GL4, GM 1940182, COLOUR RED

Daļa Nr:  
75W85 GM GEAR OIL GL4 1L

Klasifikators:  
API SN/CF ACEA A1/B1 /A5/B5 
(07)/ C2 (08), ILSAC GF-3, BMW 
LL-01 FE, PSA B712290

Daļa Nr:  
5W30 FLUENCE FE 1L 
5W30 FLUENCE FE 5L 
5W30 FLUENCE FE 60L

Klasifikators:  
VW TL 521 80, JATCO CVT,  NSK  
belt CVT, Nissan NS-2, BMW CVT  
EZL 799 A

Daļa Nr:  
ATF CVT 1304 1L

Klasifikators:  
MB236.10, MB236.12 MB236.14

Daļa Nr:  
ATF 7300 1L

Klasifikators:  
NLGI 1/2/3, MAN 284Li-H2,  
MB 265.1, VW TL 5147X,

Daļa Nr:  
RENOLIT LX-PEP 2 0,4KG 
RENOLIT LX-PEP 2 18KG 
RENOLIT LX-PEP 2 25KG 
RENOLIT LX-PEP 2 50KG

Klasifikators:  
MB 236.21, BMW VW TL 052 182/
TL 052 529, Ford M2C 936-A, Volvo 
1161838/1161839 

Daļa Nr:  
ATF DCF 1404 1L

Actence 5W-30 sniedz ne tikai izcilu aizsardzību 
pret dzinēja nodilumu, bet arī  aizsargā pret rūsu un 
oksidāciju, jo eļļas speciālās  piedevas palīdz dzinējam 
izvairīties no netīrumu un nogulšņu rašanās.

ATF 6700 viegli pielāgojas visām darbības 
temperatūrām bez liekas berzes. Tāpat to var 
izmantot plašā temperatūras diapazonā.

Sniedz optimālu aizsardzību pret nodilumu un tai 
piemīt pielāgošanās spējas visā kalpošanas periodā pat 
smagos apstākļos

Pateicoties līdzekļa izcilajām īpašībām, to var izmantot sekojošās 
ierīcēs: stūres pastiprinātājos, līmeņa kontrolē, amortizatoros, 
hidropneimatiskajā piekarē, stabilitātes un vilces kontrolē, kabrioletu 
hidraulikā, centrālās atslēgas sistēmās.

Fluence FE 5W-30  ietver degvielas ekonomiju 
veicinošas īpašības un to var jaukt kopā gan ar 
sintētiskajām gan minerālajām motoreļļām. 

CVT 1304 eļļa aizsargā metāla detaļas 
pret nodilumu un koroziju, kā arī liekām 
vibrācijām. Pateicoties speciālām piedevām, 
šai eļļai ir ilga iedarbība pat nepārtraukta 
spiediena apstākļos

ATF 7300 automātiskās transmisijas 
eļļa. Īpaši izstrādāta un paredzēta 
Mercedes Benz 7-ātrumu ātrumkārbai 
NAG2FE+

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W90

Klasifikators:  
API GL-4/5 LS, VW G50/G51

Daļa Nr:  
75W90 TITAN SINTOPOID LS 1L

Paredzēta transmisijām ar 
hipoidālo pārvadu.

Laba aizsardzība pret koroziju, termāli un 
mehāniski stabils līdzeklis, īpaši piemērots 
gan vieglo, gan kravas automašīnu riteņu 
gultņiem.



24

Sezonas produkti

Shell HELIX produktu sortiments
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Sezonas produkti

delphiautoparts.com

Vērsieties pie Delphi, lai saņemtu stūres iekārtas detaļas, kas testētas pašos 
ekstremālākajos apstākļos. Mēs testējam savus izstrādājumus sāls miglas kamerā 
720 stundu garumā, nodrošinot to veiktspēju pat visskarbākajos apstākļos. Tas ir viens 
no daudzajiem veidiem, kā mēs pildām apņemšanos piegādāt izstrādājumus, kuri 
projektēti, konstruēti un ražoti atbilstoši oriģinālā aprīkojuma standartiem.
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Kā diagnosticēt ar GMS/MAP saistītus defektus

Īss ieskats GMS un MAP sensoros

*MAP sensori lielākoties ir 
elektroniski un var nodot analogu vai 
digitālu signālu. 

Pilns NOSAUKUMS: Gaisa masas sensors (GMS) Kolektora absolūtais spiediens

Zināms arī kā: Mass Air Flow (MAF) Sensor Boost Pressure Sensor

Ko tas dara:

GMS sensors mēra gaisa daudzumu un 
blīvumu, kas ieplūst dzinējā konkrētajā 
brīdī. Dzinēja vadības bloks izmanto šo 
informāciju savienojumā ar cita veida 
sensoriem, lai aprēķinātu precīzu dzinējam 
piegādājamās degvielas daudzumu. 

MAP sensors mēra spiedienu ieplūdes 
kolektorā un nosūta datus uz dzinēja 
vadības bloku. Šī informācija tiek 
izmantota, lai kontrolētu gaisa un degvielas 
sajaukuma proporcijas un aizdedzes laiku. 

Kur tas atrodas: Parasti tas atrodas gaisa ieplūdes sistēmā 
starp gaisa filtru un dzinēju. 

Defekta pazīmes:

Iedegas dzinēja traucējumu indikators; 
bieža apstāšanās un/vai aizdedzes 
izlaidums, it īpaši dzinējam darbojoties 
brīvgaitā; apgrūtināta dzinēja 
iedarbināšana. 

Rupja darbība brīvgaitā; jaudas trūkums; 
paaugstināts degvielas patēriņš.

Sekojiet šiem vienkāršajiem 
diagnostikas soļiem, lai pareizi veiktu 
diagnostiku, kā arī pārbaudiet vai netiek 
doti GMS un MAP kļūdu kodi.:

1. Pārbaudiet sensora pretestību, sekojot 
ražotāja ieteiktajām vadojuma shēmām un 
pretestības vērtībām

2. Pārbaudiet strāvu un zemējumu. 
Pārbaudiet vadojumu, izmantojot 
sprieguma krišanās metodi, lai nodrošinātu, 
ka ķēdē neparādās augsta pretestība, atkal 
izmantojot ražotāja ieteiktās vadojuma 
shēmas.

3. Pievienojiet osciloskopu. *Vislabāk 
izmantot speciālos testēšanas vadus, 
lai izvairītos no vadojuma izolācijas 
sabojāšanas, kas var izraisīt vadojuma 
sarežģījumus nākotnē. Lai iegūtu 
mērījumu datus, strauji atveriet droseli un 
izmantojiet paraugu.
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Slāpēšanas koeficients 
Čuguns ar augstu oglekļa saturu salīdzinājumā ar standarta čugunu

Standarta čuguns

Paātrinājums (g)

Laiks (s)

Čuguns ar augstu oglekļa saturu
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1,0

0,8

0,6

0,4

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
0

Biežāk uzdotie jautājumi

RŪSA

J -  Uz diska bremzēšanas virsmas un diska 
rumbas ir rūsas pēdas. Vai tas var negatīvi 
ietekmēt bremžu sistēmas darbību?

A -  Nē. Čuguna bremžu disku oksidēšanās 
ir pilnīgi normāla parādība, kas rodas, 
ilgstoši saskaroties ar gaisu un atmosfēru. 
Šai parādībai nav pilnīgi nekādas ietekmes 
ne uz diska darbību, ne tā mehānisko 
pretestību. Ja estētisku apsvērumu dēļ 
(vieglmetāla diski) Jūs nevēlaties, lai uz 
diska rumbas veidotos rūsa, Brembo iesaka 
iegādāties diskus ar UV pārklājumu, kas 
garantē aizsardzību pret rūsu vietās, kuras 
neietekmē diska kluči. Apskatiet Brembo 
katalogu, lai redzētu, vai varam Jūsu auto 
piedāvāt disku ar UV pārklājumu.

BALANSĒŠANA

J -  Kāpēc uz manis iegādātā bremžu diska 
pa ārējo diametru ir rievojums? Vai tas ir 
defekts?

A -  Nē, tas nav defekts. Rievojums uz 
ārējā diametra ir saistīts ar to, ka Brembo 
ir veicis elektronisko balansēšanu, lai 
pilnībā izslēgtu iespēju, ka bremžu diska 
nelīdzsvarotība var izraisīt vibrāciju. Visiem 
Brembo diskiem to izgatavošanas fāzē 
tiek veikta balansēšanas pārbaude, un, ja 
balansēšanas vērtības neiekļaujas Brembo 
noteiktajās robežās, materiāls tiek noņemts 
no diska ārējā diametra.

PIEVILKŠANAS GRIEZES MOMENTS

J -  Kā tiek nospriegotas riteņa tapskrūves?

A -  Riteņu montāža ir jāveic ar 
dinamometriskās atslēgas palīdzību 
atbilstoši konkrētajam pievilkšanas 
griezes momentam, kas parasti ir norādīts 
transportlīdzekļa apkopes brošūrā. Ja tiek 
izmantots montāžas griezes moments, kas 
ir mazāks nekā noteiktais, tas var riteņu 
tapskrūves padarīt vaļīgas.

Lai uzzinātu tirgū visvairāk pārstāvēto 
automašīnu pievilkšanas griezes momentus, 
skatiet Brembo norādes.

PIELĀGOŠANA

J -  Vai ir nepieciešams pielāgošanas 
periods pēc tam, kad ir nomainīta bremžu 
sistēmas daļa?

A -  Pielāgošanas periods ir absolūti 
nepieciešams, lai pareizi nosēdinātu 
bremžu sistēmu pēc disku un/vai kluču 
nomaiņas. 

Mehāniķim ir jāveic braukšanas tests, lai 
pārliecinātos, ka netiek novērota vibrācija 
vai trokšņi, kā arī lai pārbaudītu pareizu  

bremžu sistēmas darbību.

Tāpat ir ieteicams, lai pielāgošanas periods 
būtu apmēram 300 km  un lai tā laikā 
var veikt īso un mīksto bremzēšanu, lai 
ļautu pareizi izlīdzināties klucim un diska 
virsmām.

DISKA NOMAIŅA

J -  Kad būtu jāmaina bremžu disks?

A -  Disks ir jānomaina, kad tas sasniedzis 
ražotāja noteikto minimālo diska 
bremzēšanas virsmas biezumu, pie kura 
tiek garantēts diska sniegums. 

Tāpat disks ir jāmaina arī tad, ja uz diska 
bremzēšanas virsmas parādās tumši traipi 
vai zili punkti, dziļas apļveida radiālās 
līnijas vai deformācijas.

BREMŽU KLUČU NOMAIŅA

J -  Kad būtu jāmaina bremžu kluči?

A -  Kluči, tāpat kā diski, irdilstošas 
detaļas, kuras regulāri jāpārbauda, lai 
pārliecinātos, ka  frikcijas materiāls nav 
sasniedzis minimālo biezumu.

Parasti šādu disku pārbaudi var veikt, tikai 
fiziski izmērot disku, bet jaunāko modeļu 
transportlīdzekļu kluči ir aprīkoti ar 
nodiluma sensoru, kas nosūta signālu, kurš 
savukārt ieslēdz signālgaismiņu uz paneļa.

Dažos gadījumos šis nodiluma indikators 
ir akustisks. Kad bremžu disks saskaras 
ar sensoru, tas izdod metālisku skaņu, ko 
vadītājs var skaidri sadzirdēt.

Tāpat nozīmīgs informācijas avots par 
bremžu kluču nodilumu ir bremžu 
šķidruma līmenis. Zems bremžu šķidruma 
līmenis var norādīt uz nodilušiem klučiem, 

kā arī liecināt par šķidruma noplūdi 
bremzes ķēdē.

Jebkura gadījumā vizuāla kluču apskate pēc 
katriem nobrauktiem 15 000 km ļauj Jums 
ar pārliecību pārbaudīt atlikušo biezumu 
un izvērtēt, vai tos nomainīt uzreiz, vai arī 
nomaiņu atlikt līdz nākamajai pārbaudei.

BREMŽU DISKI AR AUGSTU OGLEKĻA 
SATURU

J -  Kāpēc tieši čuguns ar augstu oglekļa 
saturu?

A -  Čuguns ar augstu oglekļa saturu 
atšķiras no standarta čuguna, kas tiek 
izmantots bremžu disku ražošanā, jo tajā ir 
īpašas ķīmiskas vielas un tā sastāvs ir vērsts 
uz to, lai:

• labāk slāpētu iespējamos trokšņus un 
tādējādi garantētu labāku komforta līmeni,

• uzlabotu siltumvadītspēju un tādējādi 
diska dzesēšanas kapacitāti.

Atkarībā no konkrētā pielietojuma čuguns 
ar augstu oglekļa saturu var saturēt 
sakausējuma elementus, kas ļauj vēl vairāk 
uzlabot tā fizikālās īpašības.

0,35 0,40 0,45
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Trouble Tracer – bremžu uzlikas

IZSKATS Bojāta aizmugurējā plate

CĒLONIS

Nepareiza montāža vai pārlieka pievilkšana, 
to uzstādot

SEKAS

• Bremzēšanas efektivitāte

• Nevienmērīgs uzliku nodilums

• Troksnis un vibrēšana

LĪDZEKLIS  

Nomainiet bremžu uzliku komplektu.

IZSKATS Pārāk nodilusi viena vai vairākas 
bremžu uzlikas

CĒLONIS

Suporta vadstieņi vai virzuļi 

SEKAS

• Bremzes velk uz vienu pusi

• Nevienmērīgs un pārāk straujš uzliku 
nodilums

LĪDZEKLIS  

• Apkopiet visus suporta slīdņus un virzuļus

• Nomainiet uzlikas un pārbaudiet, 
nomainiet diskus, ja tas ir nepieciešams

IZSKATS Nevienmērīgs nodilums uz 
uzlikas virsmas

CĒLONIS

Neregulāri izmantots bremžu disks vai 
“nodiluma lūpa” uz diska radīs šādu bremžu 
uzlikas nodilumu 

SEKAS

• Spalga skaņa un vibrēšana

• Priekšlaicīgs uzliku nodilums

LĪDZEKLIS  

Nomainiet bremžu diskus un uzlikas

IZSKATS Bremžu frikcijas materiāls ir 
netīrs ar eļļu, smērvielām vai bremžu 
šķidrumu

CĒLONIS

Nopilējis apkopes laikā, vai arī šķidrums ir 
noplūdis no suporta

SEKAS

• Bremzēšanas laikā automašīnu velk uz 
vienu pusi

IZSKATS Bojātas uzlikas

CĒLONIS

• Šīs izsniegtie uzlikas komplektā nav 
identiskas, un ir nepieciešams tās uzstādīt 
suporta iekšpusē vai ārpusē

• Uzstādot nepareizi, uzlikas tiek bojātas

SEKAS

• Bojātas uzlikas

• Bremžu veiktspējas samazinājums

LĪDZEKLIS  

Nomainiet uzliku komplektu pret ražotāja 
komplektu

IZSKATS Nevienmērīgs nodilums uz 
uzlikas

CĒLONIS

Nepilnīgs kontakts starp bremžu uzliku un 
disku

IZSKATS Bremžu uzliku bremzēšanas 
materiāls ir kļuvis blāvs

CĒLONIS

• Augsta temperatūra īsā laika periodā

• Pārlieku rupja bremzēšana pielāgošanas 
laikā

SEKAS

Īslaicīgs bremzēšanas veiktspējas 
samazinājums

LĪDZEKLIS  

• Ja blāvums nav saskatāms, darbības nav 
jāveic

• Ja ir saskatāms izteikts blāvums, tad 
nomainiet uzliku komplektu

• Pārbaudiet disku stāvokli

Aizmugurējās plates bojājums

Nevienmērīgs nodilums komplektā

Nepareiza uzliku uzstādīšana 
(BENDIX IV NOBĪDES SUPORTA TIPS)

Netīras uzlikas

Nevienmērīgs nodilums – 
nodiluma lūpa

Nevienmērīgs nodilums – disks

• Diska rievošanās putekļu un pārāk liela 
nodiluma dēļ

• Iemesls var būt a jaunu uzliku uzstādīšana 
uz nolietota diska

SEKAS

• Spalga skaņa un vibrēšana

• Bremzēšanas efektivitāte

LĪDZEKLIS  

Nomainiet bremžu uzlikas un bremžu 
diskus

Blāvums

• Bremzēšanas veiktspējas samazinājums

LĪDZEKLIS  

• Nosakiet un likvidējiet netīrumu cēloni

• Nomainiet bremžu uzliku komplektu
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Sarūsējušas uzlikas

Saplaisājušas uzlikas

Metāla uzkrāšanās

Malu drupšana

Denaturizēšanās

Plānākas uzlikas

IZSKATS Rūsa starp bremžu materiālu un 
aizmugurējo plati

CĒLONIS

Bremžu uzliku lipšana suporta skavā, 
bremzējot izliec aizmugurējo plati, kas rada 
plaisas bremžu materiālā. Korozija šo procesu 
pasliktina, atdalot bremžu materiālu no 
aizmugurējās plates

SEKAS

• Troksnis un mīksta pedāļa sajūta

• Tiklīdz materiāls ir atdalījies, bremzes 
nestrādā

LĪDZEKLIS  

• Nomainiet bremžu uzliku komplektu

• Tīriet un apkopiet suportu, lai uzstādot 
nodrošinātu brīvu uzliku ietilpšanu suportā

IZSKATS Nelieli skrāpējumi uzlikas 
vidusdaļā

CĒLONIS

Plaisas norāda uz suporta lipšanu. Virzulis 
liec aizmugurējo plati, radot tai izliekumu, 
kas savukārt rada plaisas bremžu materiālā

SEKAS

• Troksnis bremzējot

• Nevienmērīgs uzliku nodilums

• Bremzēšanas laikā automašīnu velk uz 
vienu pusi

• Pārkāršana automašīnas 1 sānā

LĪDZEKLIS  

• Apkopiet un salabojiet suportu

• Nomainiet bremžu uzliku komplektu

IZSKATS Metāla uzkrāšanās (vai ieēdies 
metāls) uz bremžu materiāla virsmas

CĒLONIS

Normāli bremzējot, mazas diska virsmas 
daļiņas atdalās. Ļoti slapjos apstākļos tās 
tiek dzesētas, ātri atdzesētas līdz cietam 
materiālam, un tās pielīp bremžu uzliku 
virsmai

SEKAS

Parasti tas nekaitē bremzēšanas veiktspējāi, 

IZSKATS Nevienmērīgs nodilums uz 
uzlikas

CĒLONIS

Bremžu uzlika suportā līp, un tās saskarē ar  
disku ir pārāk augsta uzlikas temperatūra

SEKAS

Uzlikas virsma var kļūt blāva, samazinot 
bremžu veiktspēju

LĪDZEKLIS  

• Noskaidrojiet suporta lipšanas cēloni

• Apkopiet suportu

• Nomainiet bremžu uzliku komplektu

IZSKATS Daļēji apdedzis vai izdedzis 
bremžu materiāls (ārējās malas būs baltas)

CĒLONIS

Ilgstoša pārāk augsta uzliku temperatūra 
intensīvas lietošanas rezultātā vai gadījumā, 
ja bremžu uzlikas uz diska izjūt pārāk lielu 
pretestību

SEKAS

• Sākotnējās bremzēšanas efektivitātes 
samazinājums

• Pārlieka materiāla bojāšanās un pārāk liels 
nodilums

• Materiāls kļūst trausls, rodas ieplīsumi un 
plaisas

LĪDZEKLIS  

• Noskaidrojiet bremžu uzliku pārkaršanas 
cēloni

• Ja bojājums nav izteikts, uzlikas savu 
funkciju pildīs, normāli tās lietojot

• Ja bojājums ir izteikts, nomainiet bremžu 
uzliku komplektu

IZSKATS Nevienmērīgs nodilums vai 
plānākas uzlikas

IZSKATS Bremžu materiāls ir pilnībā nodilis

CĒLONIS

Regulāri nav veikta uzliku nodiluma pārbaude 
vai pienācīga bremžu apkope 

SEKAS

• Bremzēšanas laikā automašīnu velk uz vienu 
pusi

• Diska bojājums

• Ļoti spalga skaņa un citi bremzēšanas trokšņi

LĪDZEKLIS  

• Pārbaudiet, vai nav bojāts disks

• Nomainiet bremžu komplektu un disku, ja 
tie ir bojāti

Nodilušas uzlikas tomēr galējos gadījumos tas var radīt diska 
bojājumu vai spalgu skaņu bremzēs

LĪDZEKLIS  

Galējos gadījumos nomainiet diskus un 
uzlikas

CĒLONIS

• Suports ir deformēts, un tā slīdnes ir lipīgas

• Pārlieks suporta klīrenss

SEKAS

• Priekšlaicīgs uzliku nodilums un troksnis 
bremzējot

• Nevienmērīgs bremžēšanas spiediens

LĪDZEKLIS  

Nomainiet uzliku komplektu un apkopiet un 
salabojiet suportu

Piezīme: Dažos transporta līdzekļos 
tiek izmantotas uzlikas ar jau plānāku 
konstrukciju.
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VW PASSAT V - VARIANT V (3C2)
Aizmugurējās/parkošanās bremzes

Pirms darba ar Passat aizmugurējo bremžu sistēmu ir svarīgi, lai būtu pieejams diagnostikas aprīkojums, kā arī akumulatora lādētājs 
(papildus ierastajiem darbnīcas rīkiem). Passat ir aprīkots ar elektromehānisko parkošanās bremžu sistēmu, kas ir iebūvēta aizmugurējos 
bremžu suportos. Tāpēc sistēmas prasības nosaka, ka diagnostikas sistēmu izmanto, lai ievilktu virzuļus suportiem paredzētajā vietā.
Akumulatora lādētājam jābūt pievienotam pie baterijas pirms jebkādu darbību uzsākšanas pie automašīnas, izmantojot diagnostikas 
aprīkojumu. Šāda procedūra palīdzēs izvairīties no sprieguma svārstībām dzinēja kontroles blokā un/vai citās kontroles sistēmās. Šis 
modelis ir aprīkots ar elektromehāniskajām parkošanās bremzēm. Aizmugurējie suporti ir aprīkoti ar diviem motoriem, kas kontrolē 
parkošanās bremzes darbību. 
Ievērībai: Parkošanās bremzes pielāgošanu var veikt tikai ar diagnostikas rīku, sekojot pārvietošanas kārtībai.

NOŅEMŠANA

• Novietojiet transportlīdzekli uz pacēlāja.

• Noņemiet pakaļējos riteņus.

• Pārvietojiet virzuļus, izmantojot 
diagnostikas sistēmu un pēc tam atslābiniet 
suporta tapas.

Virzuļa ievilkšana

• Noņemiet suportus un bremžu klučus.

• Suports kārtīgi jānotīra, it īpaši visas 
kustīgās virsmas.

• Suporta tapas jānotīra un viegli jāieeļļo ar 
augstas temperatūras molibdēna smēri.

NOMAIŅA

• Nospiediet suportu virzuļus līdz 
sākotnējai pozīcijai.

Ievērībai: Pirms virzuļa atgriešanas atpakaļ 
cilindrā, izteciniet no rezervuāra daļu no 
bremžu šķidruma. Ja rezervuārs ir pilns, 
bremžu šķidrums var noplūst, radot 
bojājumus.

• Ievietojiet bremžu klučus bremžu turētājā 
(bultas 1).

• Pārliecinieties, ka bremžu kluči atrodas 
pareizā pozīcijā to atbalsta platēs (bultas 2).

Ievērībai: Ja bremžu klučiem ir lipīga 
virsma, pārliecinieties vai tie nelīp 
pie suporta pirms pareizās pozīcijas 
ieņemšanas.

• Nostipriniet bremžu šķidruma šļūtenes 
savienojumu pie suporta. 

Bremžu kluča nomaiņa un montāžas pozīcija

līdz 14 Nm griezes momentam.

• Nostipriniet bremžu suportu, pievelciet 
suporta tapas.

līdz 35 Nm griezes momentam.

• Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni un, ja 
nepieciešams, papildiniet to.

Uzmanību! Pēc bremžu kluču nomaiņas 
vairākas reizes līdz galam nospiediet bremžu 
pedāli, lai novietotu virzuļus suportos precīzi 
tiem paredzētajā pozīcijā.

PARKOŠANĀS BREMŽU 
ATIESTATĪŠANA

• Izmantojot diagnostikas sistēmu, atiestatiet 
parkošanās bremzes motora virzuļus to 
sākotnējā pozīcijā.

Ievērībai: Pēc bremžu kluču nomaiņas 
vairākas reizes līdz galam nospiediet bremžu 
pedāli, lai novietotu virzuļus suportos precīzi 
tiem paredzētajā pozīcijā.

• Diagnostinis įrankis prijungiamas prie 
automobilio, pasirenkama parkavimo 
stabdžio funkcija.

• Stūmoklis priderinamas.

Ievērībai: Pirms virzuļa atgriešanai atpakaļ 
cilindrā, izteciniet no rezervuāra daļu no 
bremžu šķidruma. Ja rezervuārs ir pilns, 
bremžu šķidrums var noplūst, radot 
bojājumus.

BREMŽU DISKS NOŅEMŠANA

• Noņemiet virzuļa rāmi, atskrūvējot skrūves, 
lai var piekļūt bremžu diskam. 

• Atskrūvējiet fiksējošo skrūvi un noņemiet 
diskus un bremžu klučus.  

• Suports kārtīgi jānotīra, it īpaši visas tā 
kustīgās virsmas.

Ievērībai: Necentieties ar  bremžu diskus 
noņemt no riteņa rumbas ar spēku: ja ir 
jūtama pretestība, izmantojiet līdzekli rūsas 
noņemšanai.

NOMAIŅA

Novietojiet bremžu disku uz rumbas, 
pārliecinoties, ka visas saskares virsmas ir tīras. 

• Nostipriniet fiksējošo skrūvi līdz 4 Nm 
griezes momentam. 

• Ievietojiet bremžu klučus kā tas norādīts 
bremžu kluča nomaiņas sadaļā.

Parkošanās bremžu sastāvdaļas

Pakaļējā suporta komplektēšanas shēma

1. Parkošanās bremzes poga

2. Parkošanās bremzes indikatora lampiņa

3. Parkošanās bremzes indikatora lampiņa 
instrumentu panelī

4. Hidraulikas sistēmas indikatora lampiņa 
instrumentu panelī

5. Signāls

6. „Auto Hold‘‘ funkcijas poga

7. Parkošanās bremzes vadības bloks (zem centrālā 
tuneļa)

8. O-gredzens

9. Parkošanās bremzes motors

10. Iekšējā Torx skrūve

1. Bremzes suports

2. Parkošanās bremzes motors

3. Tapa

4. Tapas apvalks

5. Bremzes turētājs

6. Virzuļa apvalks

7. Virzulis

X. Presētājs
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delphiautoparts.com

Vērsieties pie Delphi, lai saņemtu stūres iekārtas detaļas, kas testētas pašos 
ekstremālākajos apstākļos. Mēs testējam savus izstrādājumus temperatūrā 
līdz 120 °C, nodrošinot to veiktspēju pat visskarbākajos apstākļos. Tas ir viens no 
daudzajiem veidiem, kā mēs pildām apņemšanos piegādāt izstrādājumus, kuri 
projektēti, konstruēti un ražoti atbilstoši oriģinālā aprīkojuma standartiem.
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Toyota kļūda

Daži Toyota modeļi, kas ir aprīkoti ar 2.0D-4D dzinēju, var piedzīvot nepilnīgu iesūknēšanas kontroles vārstu  IKV (Suction Control Valve - 
SCV) funkcionēšanu, kas rada vairākas problēmas, piemēram, pēkšņu jaudas zudumu un bieži ieslēdz dzinēja vadības kļūdu panelī.

Šie vārsti ir iebūvēti Denso elektriskajā degvielas augstspiediena sūknī un kontrolē degvielas spiedienu un degvielas daudzumu; tie 
ir maināmi. Vārstu darbība var palēnināties vārsta ligzdas nodiluma rezultātā. Savienojot skarto automobili ar atbilstošu diagnostikas 
aprīkojumu, vajadzētu parādīties diagnostikas problēmas kodiem: P0627 (degvielas sūkņa vadības kontūrs ir atvērts) vai 78 (degvielas 
kontūra kļūdaina nostrāde). Ja tiek norādīts kāds no šiem kodiem, tad IKV nomaiņa, visticamāk, šo vainu labos.  Tomēr Toyota D-4D 
dzinējiem var būt papildu problēmas ar degvielas sūkņiem, sprauslām, EGR sistēmām un vakuumslēdža vārstiem, tāpēc, IKV nomaiņa 
nepalīdzēs visos gadījumos. 

Blue Print iesūkšanas kontroles vārstiem ADT36846C ir 3 gadu neierobežota nobraukuma garantija. Blue Print ir izveidojis instrukciju, kā 
nomainīt IKV Toyota RAV4, un pamatprincipi attiecas arī uz citiem Toyota modeļiem:

Remonta laiks ir aptuveni 45 minūtes.

2003. gada Toyota RAV4 2.0D-4D dzinēja nodalījums

• Noskrūvējiet radiatora izplešanās tvertni (2 uzgriežņi) un novietojiet to uz sānu, lai piekļūtu 
degvielas sūknim. (Var arī atvienot augšējo caurulīti un aizspraust to, lai Jums būtu vairāk 
vietas.)

• Noņemiet gaisa ieplūdes/dzesēšanas cauruli.

1. att.

 

• Degvielas sūknis ir redzams (tieši pa kreisi no startera). Pārliecinieties, ka zona ap zaļo un 
sarkano IKV ir maksimāli tīra, lai samazinātu netirumu iekļūšanu sūknī.

• Atvienojiet vadus no IKV.

2. att.

• Noņemiet četras IKV montāžas skrūves (divas katram vārstam) un pēc tam noņemiet 
divus vārstus no sūkņa, pārliecinoties, ka paturat prātā sarkanā un zaļā vārsta novietojumu 
(sarkanais ir priekšpusē).

• Kaut arī blīves uz jaunajiem vārstiem iepriekš ir ieeļļotas, ir labi izmantot nedaudz dzinēja 
eļļas uz blīvēm, lai samazinātu bojājuma risku uzstādīšanas laikā.

3. att.

4. att.

• Nodrošiniet, ka montāžas zona ir tīra, un uzmanīgi uzstādiet vārstus, pārliecinoties, ka tie ir 
novietoti pareizā pozīcijā un pēc tam pievelciet fiksējošās skrūves ar 13 Nm (10 lb-ft).

• Izdzēst dzinēja diagnostikas problēmu kodus, izmantojot atbilstošu diagnostikas aprīkojumu 
(vai noņemot dzinēja vadības bloka drošinātāju uz pāris minūtēm), pirms pārbaudāt  
automobili uz ceļa.
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Pārbaudes, kas nepieciešamas, veicot 821340
montāžu uz Citroen un Peugeot spēkratiem

Valeo garantijas serviss ir saņēmis atpakaļ 821340 sajūga komplektus, kas tikuši atdoti, kā iemeslus minot: “nav iespējams 
pārslēgt pārnesumus” un “sajūga pretestība”, kas radot rievu bojājumus uz sajūga berzes plāksnes un sākotnējās slodzes pazīmes 
uz piespiedējdiska. TSB ir vairākas zināmas problēmas, lai pārbaudītu, vai jānomaina sajūgs.

Kloķa vārpstas sensora noņemšana

Lai noņemtu sajūga komplektu, nesabojājot 
kloķvārpstas centru, pirms montāžas ir 
ieteicams no pārnesumkārbas atvienot  
sensoru. Ja sensors netiek noņemts, pastāv 
risks to sabojāt.

Pareizs sajūga centrējums 

Lai samazinātu splaina bojājuma risku 
berzes platei, lūdzu, pārliecinieties, ka sajūga 
montāžas laikā tiek izmantots pareizs sajūga 
centrēšanas rīks. Lai gan Valeo komplekts ir 
aprīkots ar plastmasas montāžas palīgrīku, 

ja armatūra sāk radīt problēmas, lūdzu, 
izmantojiet atbilstošu centrēšanas rīku, kā tas 
parādīts attēlā.

Vadcaurules nomaiņa

Attiecībā uz šo transporta līdzekli vajadzētu 
būt ierastai praksei nodrošināt, ka katru 
reizi, kad tiek mainīts sajūga komplekts, 
tiktu nomainīta arī vadcaurule. Vadcaurules 
nodilums un putekļu sakrāšanās, kā arī 
netīrumu uzkrāšanās ierobežo brīvu gultņa 
un sviras pleca pārvietošanos, kā rezultātā 
ir nepieciešams veikt tīrīšanu. Tāpat pastāv 
paaugstināts risks, ka transmisijas eļļa 
nokļūs uz jaunā sajūga, ja ir nodilis vai 
bojāts blīvslēgs. Vadcaurule ir jānomaina, 
pretējā gadījumā tas var radīt pārmērīgu, 
priekšlaicīgu sākotnējās slodzes nodilumu uz 
piespiedējdiska pirksta, apgrūtinot pārnesumu 

pārslēgšanu / radot sajūga raustīšanās 
problēmas utt. 

Atbrīvošanas sviras gultņu pārbaude

Tāpat ir ieteicams pārbaudīt sajūga 
atbrīvošanas sviras bukšu (apakšējās 
atbrīvošanas sviras bukses apvilktas ar 
sarkanu)  nodilumu un, ja nepieciešams, tās 
nomainīt. Pirms sajūga izslēdzējdakšas sviras 
montāžas uz augšējām un apakšējām buksēm, 
ieziediet sviru ar smērvielu, kuru norādījis 
ražotājs.

Diska  montāža sajūga komplektā 821340 un 821245

Valeo tehniskā atbalsta un garantijas pretenziju departaments ir saņēmis virkni zvanu un pretenziju attiecībā uz diska 
uzstādīšanu sajūga komplektos 821340 un 826245.

Sajūga diska puse, kas jāpiemontē ātrumkārbas pusē Sajūga diska puse, kas jāpiemontē spararata pusē

821340 un 826245 komplekta vadošajam 
diskam katrai pusei ir citāds izkārtojums. 
Pirmajā attēlā parādīta lielā centrālā 
rumba, kas ir pacelta nost no berzes 
materiāla, bet otrajā attēlā ir parādīta 
plakanākā puse ar paceltu splaina rumbu. 
Pirmajā attēlā redzamajai vienībai ir jābūt 
piemontētai pie ātrumkārbas priekšpuses 
un jābalstās pret pārsegumu, turpretī otrajā 
attēlā redzamajai vienībai jābūt vērstai 
pret spararatu ar centrāli paceltu splaina 
rumbu, kad tas ir piemontēts.
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Tehniskie padomi bremžu suportu uzstādīšanai

Dabiski augošs tirgus: Kvalitatīvi pārbūvēti bremžu suporti ir tikpat labi kā oriģinālā aprīkojuma ekvivalents. Pārbūvētie bremžu 
suporti pēcpārdošanas tirgū kļūst arvien populārāki. Sasniedzot 5% pieaugumu gadā nomainīto detaļu apjoma ziņā, suporti ir 
viens no nedaudziem dabiski augošiem rezerves daļu tirgiem.

Tāpat liela izaugsme ir vērojama šo 
produktu attīstībā, ko apstiprina jaunā 
elektriskās rokas bremzes (EPB) sistēma. Tā 
ir izstrādāta, lai veicinātu transportlīdzekļa 
drošību un, ņemot vērā, ka rokas bremzes 
svira ir noņemta, uzlabo automašīnas 
interjera dizainu un nodrošina papildu 
telpu transportlīdzeklī. Šie elektriskie 
suporti pārsvarā ir uzstādīti Audi A6, VW 
Passat (kopš 2005. gada) un VW Tiguan 
(kopš 2007. gada) automašīnās. Jau tagad 
ir novērojama situācija, ka Passat un A6 
modeļu suporti tiek atgriezti, tiklīdz ir 
beidzies ražotāja sniegtais garantijas termiņš. 
Šķiet, tirgus pieprasījums jau norāda uz 
to, ka šiem suportiem ir augsta bojājumu 
pakāpe, kaut gan jāpatur prātā, ka tie ir 
uzstādīti dažās no visvairāk pārdotajām 
automašīnām Eiropā un tās ir populāru 
uzņēmumu ražojumi ar lielu nobraukumu. 

Pārbūvēti suporti ir lieliski kā rezerves daļas, 
bet, ņemot vērā, ka tie ir drošībai būtiskas 
detaļas, ir pašsaprotami, ka uzstādītāji 
izvēlas zīmolu, par kuru var būt droši, 
ka tie nepievils viņus vai viņu klientus. 
Tomēr elektriskā motora daļa ir uzlabota 
un atkārtoti pārbaudīta atbilstībai oriģinālā 
aprīkojuma standarta prasībām, izmantojot 
speciālās Remy izstrādātas testēšanas 
iekārtas. Izņemot pašu oriģinālā aprīkojuma 
ražotāju, Remy būs pirmais piegādātājs 
pēcpārdošanas tirgū, kam ir pieejama šī 
jaunākā tehnoloģija.

Daži vispārēji uzstādīšanas padomi:

• Uzstādot suportus, jāpārliecinās, ka 
bremžu šķidrums nav nolietojies, tāpēc 
pirms jaunā suporta uzstādīšanas visi 
šķidrumi sistēmā ir pilnībā jānomaina

• Lai iegūtu labāko rezultātu, ideālā 
gadījumā suporti jāuzstāda pa pāriem, jo to 
sniegums ar laiku pasliktināsies. Tāpat mēs 
iesakām tajā pašā laikā nomainīt arī bremžu 
klučus.

• Atgaisošanas skrūvju lūšana ir tipiska 
alumīnija suportiem korozijas iespaidā, jo 
īpaši tāpēc, ka šīm skrūvēm ir samērā neliels 
diametrs. Šāda tipa detaļām ir nepieciešama 
speciāla aprūpe. Ja skrūve ir nolūzusi, 
suports ir jāmaina, lai gan to vēlams 
saglabāt neskartu turpmākai kvalitatīvai 
pārbūvēšanai.

• Bremžu suporti regulāri jāpārbauda, 
vai nav radušās sūces un vai tie ir pilnīgā 
darbības gatavībā. Jo īpaši svarīgi tas 
ir gadījumos, kad klients ir konstatējis 
trokšņus, bremžu spēcīgu vibrāciju vai 
bremžu nekvalitatīvu darbību. 

Daži padomi aizmugurējo rokas 
bremzes suportu uzstādīšanai:

Daudz pretenziju ir  par rokas bremzes 
mehānismu un aizmugurējiem suportiem. 
Sarežģījumi var rasties uzstādīšanas 
procesā, jo, iespējams, rokas bremzes 
svira tiek kustināta pirms tās uzstādīšanas 
transportlīdzeklī. Rokas bremzes mehānisms 

ir noregulēts rūpnīcā, tāpēc to nav ieteicams 
kustināt pirms uzstādīšanas. 

Lūdzu, ņemiet vērā, uzstādot rokas bremzes 
suportus:

• Pēc bremžu suporta uzstādīšanas 
attālumam starp bremžu klučiem un 
bremžu disku nevajadzētu pārsniegt 1 mm. 
Ja nepieciešama attāluma pieregulēšana, 
noņemiet bremžu klučus un pieregulējiet 
virzuli, izmantojot pareizo instrumentu, 
iegūstot vēlamo attālumu (nekustiniet 
sviru).

• Atkārtoti uzstādiet bremžu klučus un 
vēlreiz izmēriet attālumus. 

• Atkārtoti uzstādiet rokas bremzes 
kabeli un noregulējiet to, lai novērstu 
sviras brīvkustību. (Nekustiniet sviru un 
nedarbiniet rokas bremzi!).

• Atgaisojiet sistēmu, atbilstoši ražotāja 
sniegtajām instrukcijām. 

• Automātiska iekšējā pielāgošana notiek 
tad, kad tiek izmantota kājas bremze. Tas 
var prasīt vairākas pedāļa darbības. 

• Precīza noregulēšana notiek, veicot testus 
uz ceļa. 

• Tikai šajā brīdī ir atļauta rokas bremzes 
darbības pārbaude. Iespējams, šajā stadijā 
nepieciešams veikt arī pēdējos rokas bremzes 
kabeļa regulējumus.

Kvalitatīvi pārbūvētu bremžu suportu 
sniegtās iespējas ir pārāk labas, lai tās 
neizmantotu!
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Padoms kvēlsveču nomaiņai 

Kvēlsveces kalpošanas ilgums atšķiras atkarībā no tās tipa. Pēc mūsu pētījumiem, „Bosch” “Duraterm®” tas ir vidēji 80000 km, un tieši 
tik pat kalpo keramiskās kvēlsveces. Šis aprēķins ir aktuāls pie normāliem lietošanas apstākļiem, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi kvēlsveču 
kalpošanas ilgumam, jo to ietekmē daudzi un dažādi faktori.  
Piemēram: Izmantošana IDI (netiešas dīzeļdegvielas iesmidzināšana), DI (tiešas dīzeļdegvielas iesmidzināšana) vai DI zemas 
kompresijas dzinējos. Izmantošana noteikta tipa dzinējos ar augstu sodrēju veidošanās iespēju. Nobraukums. Apkopes. 
Iesmidzināšanas iestatījumi.

Kvēlsveču nomaiņa: Kad?

Klienti uzreiz nepamana nepieciešamību 
nomainīt vienu vai vairākas kvēlsveces. Ja 
uzreiz dzinēju nav iespējams iedarbināt, 
klients mēģinās to darbināt atkārtoti. Kad 
laikapstākļi sāk palikt auksti, var būt jau par 
vēlu (skatiet tabulu).

IDI un DI dzinēju iedarbināšanu ļoti 
ietekmē temperatūra, jo īpaši aukstais 
laiks. Pat, ja bojāta ir tikai viena kvēlsvece, 
IDI dzinējiem sāk parādīties palaišanas 
problēmas zem 5°C. DI motoriem 
palaišanas problēmas var novērot, ja ir 
bojātas divas kvēlsveces un temperatūra ir 
nokritusies, piemēram, zem -10°C. Tamdēļ 
remontdarbnīcām būtu jāinformē klienti 
par šādām problēmām jau laicīgi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 
remontdarbnīcām ir ieteicams pabrīdināt 
klientus par iespējamo problēmu aukstajā 
laikā, piemēram, reklāmu vai vēstuļu formā. 
Un „Bosch” neiesaka veikt tūlītēju kvēlsveču 
nomaiņu, bet gan rīkoties sekojoši: Ja 
„Bosch” kvēlsvecei tiek konstatēts bojājums 
līdz nobraukumam 50000km, ir pieņemams 
veikt tikai šīs vienas konkrētās kvēlsveces 
nomaiņu. Ja bojājums radies virs 50000km, 
ir ieteicams nomainīt visas „Bosch” 
kvēlsveces, jo arī tās kvēlsveces, kas joprojām 
funkcionē, drīz var iziet no ierindas, un 
transportlīdzeklim atkal būtu nepieciešams 
veikt apkopi.

Uzticama, precīza pārbaude

Kvēlsveču pretestību atļauts mērīt vienīgi 
izmantojot multimetru, jo tādā veidā tiek 
novērsta kvēlsveces pārkaršana, ko izraisītu 
tiešs baterijas spriegums.

Regulāras pārbaudes pēc katriem 
80000 – 100000 km

Kvēlsveces ir pakļautas nolietojumam, līdz 
ar to, tās būtu regulāri jāpārbauda. Pieredze 
rāda, ka kvēlsveces nolietojas gandrīz 
vienlaicīgi. Klientiem mazāk izmaksās 
nomainīt pilnu kvēlsveču komplektu nekā 
atkārtoti mainīt atsevišķas bojātas kvēlsveces, 
jo katru reizi ir jānoņem savienojošie kabeļi 
un kopnes.

Trokšņains, nevienmērīgi strādājošs 
dzinējs, kuram pietrūkst jaudas? Laiks 
pārbaudīt kvēlsveces!

Bojātas kvēlsveces var būt daudzu problēmu 
sakne. Ir vērts pārbaudīt kvēlsveces, ja ir 
novērojami sekojoši simptomi:

• Dūmi, īpaši pēc palaišanas aukstā laikā

• Skaļi detonācijas trokšņi aukstam dzinējam

• Nelīdzena dzinēja darbība, lai arī tas ir 
uzsilis

• Jaudas zudums vai palielināts degvielas 
patēriņš

Praktisks ieteikums no „Bosch”: 
nomainot kvēlsveces, vienmēr 
nodrošiniet  pareizu pievilkšanas spēku 

Svarīgi. Noņemot vecās kvēlsveces, esiet 
uzmanīgi, lai nepārsniegtu to iekustināšanas 
momentu.

Padoms. Kad dzinējs ir silts, ir vienkāršāk 
noskrūvēt vecās kvēlsveces. Ja kvēlsveces ir 
ārkārtīgi stingras, uzmanīgi un pakāpeniski 
padariet tās vaļīgākas, un atkal tās pievelciet, 
ievērojot iekustināšanas momentu. Ja 
nepieciešams, vēlreiz iedarbiniet dzinēju 
un ļaujiet tam uzsilt. Ievietojot jaunās 
kvēlsveces, pievērsiet uzmanību pievilkšanas 
momentam (skatiet transportlīdzekļa 
ražotāja specifikācijas).

Padoms. Pirms jauno kvēlsveču ievietošanas, 
iztīriet kvēlsveču ligzdas un caurumus.

Biežāk uzdotie jautājumi: atbildes 
ekspertiem no ekspertiem

Kas ir standarta kvēlsvece?

Standarta kvēlsvecē ir izmantota viena vai 
divu kvēldiegu tehnoloģija. Atšķirībā no 
„Duraterm®”, tai nav pieļaujama pēckvēle, 
jo tā izraisītu izdegšanu. Šīs standarta 
tehnoloģijas pirmsākumi meklējami pirms 
1990. gada, taču „Bosch” to ir, lielākoties, 
nomainījuši pret „Duraterm®”.

Vai „Duraterm®” var nomainīt pret standarta 
kvēlsveci?

Nē – tā nekavējoties izdegtu, jo, atšķirībā 
no „Duraterm®”, standarta kvēlsvecei nav 
iespējama pēckvēle.

Vai standarta kvēlsveci var nomainīt pret 
„Duraterm®”?

Parasti, jā. Lūdzu, skatiet “Bosch” 
specifikāciju un pielietojumu sarakstus.

Kādi ir „Duraterm®” trūkumi/priekšrocības?

Trūkumi: nav 

Priekšrocības: par 40% ilgāks kalpošanas 
laiks. 

Ātrāka iedarbināšana (4 sekunžu laikā), 
labāka auksta dzinēja palaišana, kas tādejādi 
saudzē vidi.

Vai ir iespējams nomainīt „Bosch” vai 
transportlīdzekļa ražotāja rekomendēto 
kvēlsveci pret kvēlsveci ar garāku caurulīti?

Tas nav ieteicams IDI dzinējiem, jo caurulīte 
atrastos tieši degvielas strūklā, kas izraisītu 
ātrāku tās izdegšanu.

DI dzinējs tiktu pakļauts riskam: tiktu 
bojāta vai nu kvēlsvece vai virzulis.

Vai metāla kvēlsveci, kā „Duraterm®”, var 
nomainīt pret „Duraspeed®” (keramisko) 
kvēlsveci?

Nē, jo to specifikācija ir atbilstoša 

Pievilkšanas momenti termināļu uzgriežņiem

Vītne Pievilkšanas moments

4 mm (M4) max. 2.5 Nm

5 mm (M5) max. 5.0 Nm

Kvēlsveču DURASPEED pievilkšanas momenti

Izmērs
Moments, pie 
kura iespējams 
salauzt kvēlsveci

Pievilkšanas 
moments

M 8 20 Nm 6 - 10 Nm

M 9 25 Nm 8 - 10 Nm

M 10 35 Nm 10 - 15 Nm

M 11 45 Nm 15 - 25 Nm
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konkrētam dzinējam un kvēlsveču sistēmai.

Vai mūsdienu kvēlsveces var joprojām 
pārbaudīt testa lampiņa? 

Testa lampiņu mēdza izmantot, lai 
pārbaudītu vispārēju kvēlsveces darbību 
starp akumulatora pozitīvo polu un 
kvēlsveces terminālu. Lampiņas iedegšanās 
norādīja, ka funkcijas darbojas. Mūsdienās 
šāda pārbaude vairs nav iespējams, jo 
kvēlsveces dažos gadījumos darbojas 
ar zemāku spriegumu - 12 V liels testa 
spriegums iznīcinātu kvēlsveci.

Vai gala lietotāji var veikt kvēlsveču nomaiņu 
paši?

Jā, taču tikai gadījumā, ja viņi/–as zina, 
ko dara un ir pieejami nepieciešamie 
instrumenti. Piemēram, neizmantojot 
dinamometrisko uzgriežņu atslēgu, 
pastāv risks pievilkt kvēlsveci pārāk cieši. 
Pārbaudot zemsprieguma kvēlsveci ar 
11 V testa lampiņu vai vecu kvēlsveču 
testeri, tiktu iznīcināta kvēlsvece. Dažos 
gadījumos šādas kvēlsveces tiek iestiprinātas 
dzinēja vidū, zem vārstu sadales vārpstām 
- citiem vārdiem sakot, ir iesaistīts sarežģīts 
izņemšanas darbs. Sarežģītu darbu būtu 
jāveic ekspertiem remontdarbnīcās.

Kāds ir ieteicamais kvēlsveču nomaiņas 
intervāls?

Kvēlsveču nomaiņas intervāls parasti tiek 
norādīts lietošanas instrukcijā. „Bosch” 
iesaka pārbaudīt kvēlsveču darbību ik 
pēc 80000-100000 km. Un ir ieteicams 
nomainīt visu kvēlsveču komplektu nevis 
atsevišķas kvēlsveces.

Kas jāievēro veicot kvēlsveču nomaiņu?

Pārliecinieties, ka nomaiņai izmantojat 
pareizā veida kvēlsveces.

Nomaiņas laikā pievērsiet uzmanību 
atspriegošanas un pievilkšanas spēkam.

Pēc noņemšanas ir ieteicams rūpīgi aplūkot 
kvēlsveces virsmu, lai veiktu iespējamo 
kvēlsveces bojājuma iemesla diagnostiku. 
(skatiet rakstu par kvēlsveču bojājumu 
pazīmēm „Padomi & Tehnoloģijas” 2012. 
gada janvāra izdevumā). 

Vai „Duraterm®” pirms iestiprināšanas ir 
jāieeļļo?

Nē. Niķelētā, velmētā vītne nerūsē un 
neieķeras dzinējā.

Kas ir jādara, ja veco kvēlsveci ir grūti izņemt?

Nekādā gadījumā nepielietojiet spēku. Skatiet 
padomus 3. lapp 

Vai keramiskās kvēlsveces ir jutīgākas pret 
karstumu nekā metāla kvēlsveces?

Nē, keramiskās kvēlsveces var izturēt ļoti 

Šī informācija nav izsmeļoša. Veicot testēšanu un remontdarbus, vienmēr izmantojiet atbilstošo apkopes dokumentāciju. Mēs 
neuzņemamies atbildību. “Robert Bosch GmbH” patur visas tiesības, tostarp patentu pieteikumus, kā arī vienīgās izplatīšanas un 
pavairošanas tiesības.

augstas temperatūras un iedegties līdz pat 
1300°C. Tādejādi, tās ir ideāli piemērotas 
moderniem, ekoloģiskiem dzinējiem. Metāla 
kvēlsveces šādās situācijās izdegtu.

Tomēr, keramiskās kvēlsveces ir neizturīgas 
pret deformācijām un triecieniem. Piemēram, 
tās nedrīkst tikt nomestas uz grīdas, jo tas var 
izraisīt plaisas keramiskajā elementā, kas ar 
neapbruņotu aci tikpat kā nav saskatāmas. 
Elements var saplīst sadedzes kamerā, un 
tā keramikas daļiņas var nokļūt dzinējā, to 
sabojājot.

Kā klienti var saprast, ka ir nepieciešams veikt 
kvēlsveču nomaiņu transportlīdzekļiem, kuri 
nav aprīkoti ar diagnostikas displeju („OnBoard 
diagnosis display”)?

Vasaras laikā, kad ir silta temperatūra, 
dīzeļdzinējus varēs iedarbināt bez palīdzības, 
pat, ja viena vai vairākas kvēlsveces ir 
bojātas. Tamdēļ sākotnēji klienti neko 
nepamanīs. Tomēr, laikapstākļiem kļūstot 
vēsākiem, dzinēja iedarbināšanai būs 
nepieciešams vairāk pūļu un laika.  Ir 
iespējama iedarbināšana ar 3 cilindriem. 
Laikā, kad temperatūra ir zem sasalšanas 
robežas, palīdzēt varēs tikai remontdarbnīca. 
Tas nozīmē, lai dzinējs ziemas laikā varētu 
darboties uzticami, kvēlsveces ir ieteicams 
pārbaudīt pirms aukstu laikapstākļu 
iestāšanās.

GKN Land Systems,

Saņemiet Vairāk Nekā Gaidījāt
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delphiautoparts.com

Vērsieties pie Delphi, lai saņemtu stūres iekārtas detaļas, kas testētas pašos 
ekstremālākajos apstākļos. Mēs testējam savus izstrādājumus pat -40 °C 
temperatūrā, nodrošinot to veiktspēju pat visskarbākajos apstākļos. Tas ir viens  
no daudzajiem veidiem, kā mēs pildām apņemšanos piegādāt izstrādājumus,  
kuri projektēti, konstruēti un ražoti atbilstoši oriģinālā aprīkojuma standartiem.
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DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI

Vairo stūres mehānisma atgriešana

VANDENS ŪDENS SŪKŅA ATGRIEŠANA
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VAIRO STŪRES MEHĀNISMA ATGRIEŠANA

DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI
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Budweg detaļu atgriešana

DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI
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DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI
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Remy detaļu atgriešana 

STARTERI

DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI
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DEGŠANA 

TRŪKSTOŠĀS DAĻAS 

KOROZIJA

ĢENERATORI 

DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI
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DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI
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TRŪKSTOŠĀS DAĻAS 

KOROZIJA

DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA DERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI

DETAĻA NEDERĪGA ATGRIEŠANAI
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Latvijā un Igaunijā tiek ievesti aizvien jaunāki automobiļi

Salīdzinot nesen ievesto un jauno automobiļu 
darījumu skaitu Baltijas valstīs, Lietuvā pārdod 
8,6 reizes vairāk lietotu automašīnu nekā jaunu. 
Pirms gada šī attiecība bija sliktāka – uz vienu jaunu 
automobili bija 10,7 lietoti.

Lietuvā šā gada otrajā ceturksnī, pārdodot vienu 
jaunu automobili, valstī tika ievesti 8,6 lietoti. Latvijā 
šī attiecība ir trīs reizes mazāka – 2,6, bet Igaunijā – 
gandrīz astoņas reizes. Igaunijā ievedot vienu jaunu 
automobili, tiek importēts 1,1 lietots auto.

Lietuvā pārsvarā tiek ievesti 11–15 gadus veci 
automobiļi, savukārt Igaunijā un Latvijā jaunāki – 
6–10 gadus veci. Salīdzinot procentuāli, Igaunijā 
tiek ievests 2,5 reizes, bet Latvijā gandrīz 1,6 reizes 
vairāk 1–5 gadus vecu automobiļu nekā Lietuvā.
Otrajā ceturksnī Lietuvā ievests vairāk jaunu 
automobiļu nekā tajā pašā laika periodā pagājušajā 
gadā. Mūsu valstī ievests par 5,7% vairāk 1–5 
gadus vecu automobiļu jeb par 221 vienību vairāk 
nekā pirms gada.
6–10 gadus veci automobiļi ievesti par 5,7% 
mazāk nekā pirms gada , t. i., 827 vienības. Tāpat 
arī ir importēts par 5,7% mazāk 11–15 gadus 
vecu automobiļu. Visvairāk, par 544 vienībām, 
pieaudzis 16–20 gadus vecu automobiļu skaits. 
Gada otrajā ceturksnī tie ievesti 4,7 tūkst.
Latvijā otrajā ceturksnī ievests par 7,7% vairāk 
automobiļu nekā tajā pašā periodā pagājušajā 
gadā. Pavisam 13,6 tūkst. vienību. Visu vecuma 
grupu automobiļi ir ievesti vairāk. Visvairāk 

Nesen ievestie automobiļi 
pēc vecuma

Lietuva

Latvija

Igaunija

līdz
1 gadam

0,2%

1,1%

1,2%

no 1 līdz
5 gadiem

10,5%

16,8%

26,0%

no 6 līdz 
10 gadiem

35,2%

42,2%

41,3%

+0,7%

-1,3%

-3,9%

-1,4%

-0,2%

+2,6%

no 11 līdz
15 gadiem

40,5%

34,2%

23,8/%

no 16 līdz 
20 gadiem

12,1%

4,7%

5,1%

no
21 gada

1,5%

1,0%

2,6%

-1,6%

+0,8%

+0,9%

+1,6%

+0,1%

-0,4%

+0,5%

+0,3%

+0,7%

Avots: Autoplius.lt, VU „Regitra” un „Autotyrimai”

+0,0%

+0,2%

+0,0%

Populārāko lietoto automobiļu desmitniekā Latvijā 
2014. gada otrajā ceturksnī ir 8 vācu modeļi. Tāpat kā 
Lietuvā tur populārākais ir automobilis „Volkswagen 
Passat”. Šajā valstī bija pietiekami pārdot 680 šo 
automobiļu, lai tas kļūtu par vispopulārāko. Otrajā 
vietā – „Volvo V70/XC70”. Šim modelim pārdotas 
655 vienības, tas ir par 21,7% vairāk nekā tajā pašā 
periodā pagājušajā gadā. Tas ir vislielākais pārdošanas 
lēciens populārāko automobiļu desmitniekā.

TOP 10 vislabāk pārdotie
lietotie automobiļi Latvijā

680

655

635

622

511

430

396

375 

326 

221

-0,3%

+21,7%

-14,1%

-3,1%

+5,1%

+9,1%

+14,5%

+10,3%

+1,2%

-28,9%

Volkswagen Passat

Volvo V70/XC70

Volkswagen Golf/Rabbit

 Audi A4

Audi A6

Bmw 3-series

Bmw 5-series

Volvo S40/V40/V50

Opel Za�ra

Opel Astra

Avots: Autoplius.lt, VU „Regitra” un „Autotyrimai”

Latvijā populārāko desmitniekā – 9 vācu ražotāju automobiļi

Jauno automobiļu un 
nesen ievesto automobiļu attiecība

2014. gada II cet.

Lietuva

Latvija

Igaunija

2,6

1,1

8,6

Avots: Autoplius.lt, VU „Regitra” un „Autotyrimai”

2013. gada II cet. 3,7

1,4

10,7

pieaugusi pirms 11–15 gadiem izgatavoto automobiļu grupa – 10,3%. Igaunijā otrajā ceturksnī ievests par 15,8% mazāk automobiļu 
nekā tajā pašā periodā pagājušajā gadā (7,4 tūkst.).
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Latvijā 2013. gadā tika nopirkts par 36,1% vairāk automobiļu nekā 2012. gadā. Tas ir īpaši liels lēciens. Pēc eiro ieviešanas prognozētā 
lejupslīde tirgū Latvijā tā arī nenotika. Pat pēc pagājušā gada pārdošanas lēciena šajā valstī turpina augt jaunu un lietotu automašīnu 
pārdošana.
Šis gads Lietuvā, tāpat kā pagājušais gads Latvijā, ir „zeķu” tukšošanas gads pirms eiro ieviešanas, t. i., cilvēki straujāk tērēs skaidrās naudas 
ietaupījumus. Tiek prognozēts, ka Lietuvas auto tirgus uz eiro ieviešanu reaģēs daudz mierīgāk – darījumu otrajā pusgadā būs vairāk, bet 
tāda lēciena kā Latvijā nebūs.

Prognozes: Lietoto automobiļu patēriņš pieaugs, 
jauno – var samazināties

No šī gada 1. janvāra utilizācijas nodoklis ir kļuvis obligāts visiem automobiļu ražotājiem. Nodoklis tiek noteikts visiem Krievijas ražotājiem, 
importētājiem un ražotājiem Muitas savienības valstīs. Bāzes tarifs vieglajiem automobiļiem sasniedz 20 tūkst. rubļu (ap 422 EUR), autobusiem 
un kravas automobiļiem – 150 tūkst. rubļu (ap 3163 EUR).
Līdz 2016. gadam Krievijas valdība plāno piešķirt 270 mlrd. rubļu (ap 5,7 mlrd. EUR) ražotāju atbalstam. Tiek norādīts, ka subsīdijas segs līdz 
70% utilizācijas nodokļa izdevumu.
Eirāzijas Ekonomiskā komisija 1. aprīlī pieņēma lēmumu uzlikt muitas nodokļus importējamiem tūristu un starppilsētu autobusiem. Muitas 
tarifs būs 18% no transporta līdzekļa vērtības. Nodoklis tiks piemērots 4. ekonomiskās klases autobusiem ar darba tilpumu virs 2500 cm3 un 
gabarītgarumu no 11,5 m, kuriem ir ne mazāk kā 41 sēdvieta un 5 m bagāžas nodalījums. Muita tiek ieviesta, lai mudinātu ražotājus uzlabot 
savu produkciju. 5. ekonomiskās klases autobusiem muitas nodoklis netiks piemērots.
Izmaiņas ir skārušas arī Ukrainu – 14. martā nodeva automobiļiem ar 1000–1500 cm3 benzīna dzinējiem samazināta no 6,46 līdz 4,31%. No 
2015. gada 14. marta nodevu plānots samazināt līdz 2,15%.
Automobiļiem ar 1500–2200 cm3 dzinējiem nodoklis samazināts no 12,95 līdz 8,63%, bet pēc gada – līdz 4,32%. Ukraina savu lēmumu 
argumentē ar nepieciešamību atbalstīt vietējos ražotājus. ES un Krievija uz to reaģēja ar papildu nodokļiem preču importam no Ukrainas.
21. maijā ES iesniedza prasību Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) sakarā ar Krievijas ieviestajiem antidempinga muitas pasākumiem 
vieglajiem komerciālajiem automobiļiem, kurus ieved no Vācijas, Itālijas un Turcijas. 2013. gada 14. maijā Eirāzijas Ekonomiskā komisija ieviesa 
piecu gadu antidempinga muitas nodevas automobiļiem ar 2,8–3,5 t masu no Vācijas, Itālijas un Turcijas. Turcijas ražotājam „Ford Otosan 
Sanayi Sirketi” un citiem ražotājiem šajā valstī nodokļa likme ir 11,1% no muitas vērtības, Itālijas ražotājiem – 23%, Vācijas – 29,6%. Tā ir jau 
trešā PTO prasība pret Krieviju.
Lai uzlabotu situāciju Krievijas autorūpniecībā, šī valsts ir pieņēmusi vēl vienu jaunu lēmumu. Premjerministrs Dimitrijs Medvedevs 15. jūlijā 
parakstīja rīkojumu aizliegt ārvalstu tehnikas publiskos  iepirkumus, ja analoģisku tehniku var piegādāt vietējie ražotāji. D. Medvedevs uzsvēra, 
ka šis solis ir sperts nevis sakarā ar notiekošo strīdu starp ES un Krieviju, bet lai glābtu savu rūpniecību. Valsts premjerministrs uzsvēra, ka viņi 
necenšas atteikties no sadarbības ar ārvalstu uzņēmumiem.

Krievijas un ES konfliktā par utilizācijas nodokli – jauni risinājumi

Avots: Autoplius.lt
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45%LESS
CASTROL EDGE TITANIUM FST™ 
IR SPĒCĪGĀKA, KAS SAMAZINA METĀLA 
VIRSMU SAVSTARPĒJO KONTAKTU LĪDZ 
45% APMĒRĀ** SALĪDZINĀJUMĀ AR 
VADOŠIEM KONKURENTIEM

METĀLA 
VIRSMU 
SAVSTARPĒJO 

LIELĀKOTIES METĀLA 
VIRSMU SAVSTARPĒJO 

KONTAKTU % 0
AR TITANIUM FST™

CASTROL EDGE  
TITANIUM FST™ SAMAZINA 
BERZI LĪDZ PAT 15%*

CASTROL EDGE 
BEZ TITANIUM FST ™

0%

-15%
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AR TITANIUM FST™

PILNĪGI ‘JAUNAS ZINĀTNES’ 
ATTĪSTĪBU SNIEDZ TITANIUM 

SPĒCĪGĀS EĻĻAS 

Izstrādājot jaunākās motoru 
konstrukcijas un tehnoloģijas, 
automobiļu ražotāju mērķis ir sniegt 
lielāku efektivitāti nekā jebkad, bet tas  
nozīmē arī to, ka dzinēji strādā smagāk 
un ar lielāku spiedienu nekā agrāk. 
Vienīgais, kas notur metāla motora 
komponentus  ir eļļa, tāpēc tai  jābūt 
spēcīgai.

Jaunākās Castrol  dzinēja eļļas ir 
vislabākās. Jauno Castrol EDGE tiek 
pastiprināta ar TITANIUM FST ™, kas 
divkārt palielina tās izturību pret 
naftas plēves pārrāvumu. Šis unikālais 
titāna polimērs ir radīts  lai cīnītos pret 
berzi, kas samazina motora nodilumu 
, patērēto enerģiju un dod dzinējam   
līdz 15% * jaudas, samazina saskarsmi  
starp metāla virsmām , kas var būtiski 
sabojāt dzinēju sastāvdaļas. Tas 
visaugstākā mērā palīdz nodrošināt 
plašāku dzinēja veiktspēju. 

Tā ir arī izrādījusies spēcīgāka, nekā citām 
eļļām. Salīdzinājumā ar vadošajiem 
konkurentiem, jaunā Castrol EDGE kopā 
ar Titanium FST dod par 45%** mazāku 
saskarsmi  starp metāla virsmām nekā 
vadošajam konkurentam. Neatkarīgajos 
motora nodiluma testos Castrol Edge 

ar Titanium FST™ uztur eļļas plēvi par 
140*** stundām ilgāk nekā Castrol Edge 
bez Titanium FST™.                                         
                                                                                                          
‘’Šī unikālā TITĀNA FST ™ jaunajā Castrol 
EDGE  fundamentāli maina Castrol EDGE  
kas strādāt  ar ārkārtīgi lielu spiedienu,” 
teica Simon Gurne Castrol  vecākais 
izstrādes tehnologs. “Pēdējos desmit 
gados mūsu pētnieki skrupulozi veica 
simtiem testu laboratorijā un dzinēja 
testu, attīstot , pilnveidojot  un precizējot 
smērvielas sajaukuma formas.
 
Vairāk nekā 2,400 individuālu smērvielas 
maisījumi tika pārbaudīti , izmantojot 
visdažādākos instrumentus un procesus, 
lai izstrādātu optimālo recepti. Šajā 
analīzē tika iekļauti testi, lai pierādītu 
smērvielas spēju samazināt berzes līdz 
minimumam, samazināt nodilumu un 
nepieļaut metāla virsmu savstarpējo 
kontaktu, korozijas  un spēt  darboties  
augstās un zemās temperatūrās. Šajos 
testos  vērtējot smērvielas izturību, 
mērījumi tika veikti dažādos veidos. 

“Mēs paplašinam robežas fiziskās un 
ķīmiskās zinātnēs, lai labāk saprastu, 
kā un kāpēc jaunā Castrol EDGE ar 
TITANIUM FST ™ palielina eļļas plēves 

stiprumu, mēs strādājām ar pasaules 
vadošajiem zinātniekiem, slaveniem 
akadēmiskās iestādēs, kas ir speciālisti 
izskatot materiālu īpašības ekstrēmos 
apstākļos, “skaidro Gareth Dowd vecākā 
Castrol tehnoloģe. 
 
“Šie pētnieki, izmantojot modernus 
rīkus, lai izpētītu uzvedību struktūras 
molekulārā līmenī eļļošanas zem 
neticami liela spiediena. Lai izskaidrotu 
dažas no parādībām, kas sastopamas eļļā 
uz šiem galējiem spiedieniem, tās attīsta 
jaunas zinātniskās metodes, un attīstības 
metodes, kas nekad nav izmantotas 
pirms tam.” Turpina Gareth Dowd.

To visu „Castrol” dara, lai autobraucēji 
varētu būt pilnīgi droši, ka dzinējs 
jebkuros apstākļos darbosies tieši tā, kā 
vajadzīgs.

*Mūsu testēšanas laikā Castrol Edge ar TITANIUM FST sniedz 
zemāku berzi  par 15% nekā tajā pašā laikā testēto Castrol Edge bez 
TITANIUM FST. Produkti, kas veido 61% no mūsu 2012 pārdošanas 
apjoma tika pārbaudīti.
**Mūsu mainīgā  šķidruma ātrumu izturības testā, Castrol 
EDGE ar TITANIUM FST ™ sniedza par 45% mazāku metāla 
daļu kontaktu, nekā vadošā konkurenta produkts . Produkti, 
kas veido 61% no mūsu pārdošanas 2012.gadā tika pārbaudīti.                                                                     
***Veicot neatkarīgus dzinēja nodiluma testus CASTROL EDGE ar 
TITANIUM FST saglabā eļļas plēvi 140 stundas ilgāk nekā CASTROL 
EDGE bez TITANIUM FST™.

www.castroledge.com
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PILNĪGI ‘JAUNAS ZINĀTNES’ 
ATTĪSTĪBU SNIEDZ TITANIUM 

SPĒCĪGĀS EĻĻAS 

Izstrādājot jaunākās motoru 
konstrukcijas un tehnoloģijas, 
automobiļu ražotāju mērķis ir sniegt 
lielāku efektivitāti nekā jebkad, bet tas  
nozīmē arī to, ka dzinēji strādā smagāk 
un ar lielāku spiedienu nekā agrāk. 
Vienīgais, kas notur metāla motora 
komponentus  ir eļļa, tāpēc tai  jābūt 
spēcīgai.

Jaunākās Castrol  dzinēja eļļas ir 
vislabākās. Jauno Castrol EDGE tiek 
pastiprināta ar TITANIUM FST ™, kas 
divkārt palielina tās izturību pret 
naftas plēves pārrāvumu. Šis unikālais 
titāna polimērs ir radīts  lai cīnītos pret 
berzi, kas samazina motora nodilumu 
, patērēto enerģiju un dod dzinējam   
līdz 15% * jaudas, samazina saskarsmi  
starp metāla virsmām , kas var būtiski 
sabojāt dzinēju sastāvdaļas. Tas 
visaugstākā mērā palīdz nodrošināt 
plašāku dzinēja veiktspēju. 

Tā ir arī izrādījusies spēcīgāka, nekā citām 
eļļām. Salīdzinājumā ar vadošajiem 
konkurentiem, jaunā Castrol EDGE kopā 
ar Titanium FST dod par 45%** mazāku 
saskarsmi  starp metāla virsmām nekā 
vadošajam konkurentam. Neatkarīgajos 
motora nodiluma testos Castrol Edge 

ar Titanium FST™ uztur eļļas plēvi par 
140*** stundām ilgāk nekā Castrol Edge 
bez Titanium FST™.                                         
                                                                                                          
‘’Šī unikālā TITĀNA FST ™ jaunajā Castrol 
EDGE  fundamentāli maina Castrol EDGE  
kas strādāt  ar ārkārtīgi lielu spiedienu,” 
teica Simon Gurne Castrol  vecākais 
izstrādes tehnologs. “Pēdējos desmit 
gados mūsu pētnieki skrupulozi veica 
simtiem testu laboratorijā un dzinēja 
testu, attīstot , pilnveidojot  un precizējot 
smērvielas sajaukuma formas.
 
Vairāk nekā 2,400 individuālu smērvielas 
maisījumi tika pārbaudīti , izmantojot 
visdažādākos instrumentus un procesus, 
lai izstrādātu optimālo recepti. Šajā 
analīzē tika iekļauti testi, lai pierādītu 
smērvielas spēju samazināt berzes līdz 
minimumam, samazināt nodilumu un 
nepieļaut metāla virsmu savstarpējo 
kontaktu, korozijas  un spēt  darboties  
augstās un zemās temperatūrās. Šajos 
testos  vērtējot smērvielas izturību, 
mērījumi tika veikti dažādos veidos. 

“Mēs paplašinam robežas fiziskās un 
ķīmiskās zinātnēs, lai labāk saprastu, 
kā un kāpēc jaunā Castrol EDGE ar 
TITANIUM FST ™ palielina eļļas plēves 

stiprumu, mēs strādājām ar pasaules 
vadošajiem zinātniekiem, slaveniem 
akadēmiskās iestādēs, kas ir speciālisti 
izskatot materiālu īpašības ekstrēmos 
apstākļos, “skaidro Gareth Dowd vecākā 
Castrol tehnoloģe. 
 
“Šie pētnieki, izmantojot modernus 
rīkus, lai izpētītu uzvedību struktūras 
molekulārā līmenī eļļošanas zem 
neticami liela spiediena. Lai izskaidrotu 
dažas no parādībām, kas sastopamas eļļā 
uz šiem galējiem spiedieniem, tās attīsta 
jaunas zinātniskās metodes, un attīstības 
metodes, kas nekad nav izmantotas 
pirms tam.” Turpina Gareth Dowd.

To visu „Castrol” dara, lai autobraucēji 
varētu būt pilnīgi droši, ka dzinējs 
jebkuros apstākļos darbosies tieši tā, kā 
vajadzīgs.

*Mūsu testēšanas laikā Castrol Edge ar TITANIUM FST sniedz 
zemāku berzi  par 15% nekā tajā pašā laikā testēto Castrol Edge bez 
TITANIUM FST. Produkti, kas veido 61% no mūsu 2012 pārdošanas 
apjoma tika pārbaudīti.
**Mūsu mainīgā  šķidruma ātrumu izturības testā, Castrol 
EDGE ar TITANIUM FST ™ sniedza par 45% mazāku metāla 
daļu kontaktu, nekā vadošā konkurenta produkts . Produkti, 
kas veido 61% no mūsu pārdošanas 2012.gadā tika pārbaudīti.                                                                     
***Veicot neatkarīgus dzinēja nodiluma testus CASTROL EDGE ar 
TITANIUM FST saglabā eļļas plēvi 140 stundas ilgāk nekā CASTROL 
EDGE bez TITANIUM FST™.

www.castroledge.com
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MŪSU PAŠU SPĒCĪGĀKĀ EĻĻA AR 
TITANIUM IR PALIKUSI VĒL SPĒCĪGĀKA
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Castrol EDGE tagad ir spēcīgāks ar TITANIUM FST ™ tā  ir mūsu  visscpēcīgākā un vismodernākā motoreļļa.
TITANIUM FTS ™, kas divkārt palielina tās izturību pret eļļas plēves sadalījumu un samazina berzi. Tātad jūs varat būt

pārliecināti, ka jūsu dzinējs reaģēs, kā jūs vēlaties, kad vēlaties. 

Castrol Edge ar TITANIUM FST™ : spēks, lai sasniegtu maksimālu veiktspēju
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Tehnoloģiju raksturlīknes veidošana

Iešana kopsolī ar kompleksām automobiļu sistēmas prasībām nozīmē paļāvību uz piegādātājiem un zīmoliem, kuriem Jūs varat uzticēties

Par ko viņi domās tālāk? Ja šis jautājums ienāk prātā, domājot par automobiļu braukšanas vadības, izplūdes gāzu regulēšanas, stūrēšanas 
un piekares un citu tehnoloģiju pēdējo vilni, varat būt drošs, ka pasaules labākie inženieri jau izstrādā inovatīvas sistēmas, kas ieviesīs 
revolūciju automobiļu darbībā nākamajiem pieciem un 10 gadiem.

Inovāciju straujais temps var radīt gan grūtības, gan iespējas pēcpārdošanas servisa nodrošinātājiem atkarībā no tā, cik stipras ir to 
attiecības ar piegādātājiem. Kā saka Aleks Gelbke, Tenneco Eiropas pēcpārdošanas nodaļas viceprezidents un ģenerāldirektors, arvien 
būtiskāk ir sadarboties ar rezerves daļu ražotājiem un zīmoliem, kuru inženieri virza oriģinālā aprīkojuma tehnoloģijas attīstību.

“Automobiļu remontdarbnīcas, kuru darbība balstās uz globāliem piegādātājiem, kas nodrošina nozīmīgu oriģinālā aprīkojuma 
klāstu, iegūs būtisku priekšroku servisu tirgū ilgtermiņā,” viņš teica. “Tās izvairīsies no produktu kvalitātes problēmām un produktu 
atgriešanas, nodrošinot lielāku klientu apmierinātību un lojalitāti. Turklāt to tehniķiem būs pieeja labākajām apmācībām un 
tehniskajam atbalstam, kas tiem ļaus diagnosticēt un remontēt automobiļus ar daudz lielāku precizitāti un efektivitāti.”

“Savukārt, ja tiek izmantotas lētas detaļas no neoriģinālā aprīkojuma piegādātāja, tad tas remonta profesionāli nostāda daudz sliktākā 
pozīcijā, kas vārda tiešā nozīmē var radīt labāko klientu zaudēšanu,” viņš papildināja.

Tenneco’s Monroe® amortizatori un piekare un Walker® izpūtēji piedāvā izcilus šīs oriģinālā aprīkojuma un pēcpārdošanas sinerģijas 
piemērus. Tenneco, kā viens no pasaules labākajiem oriģinālā aprīkojuma piegādātājiem, ir ideāli pozicionēts, lai palīdzētu 
remontdarbnīcām ātri un efektīvi diagnosticēt un remontēt šos produktus un sistēmas, kad tās sasniedz pēcpārdošanas nomaiņas 
ciklu.

Oriģinālā aprīkojuma vadošā pozīcija, kas 
ir palīdzējusi padarīt Walker zīmolu par 
vadošo tehnoloģiju jomā, ir redzama visā 
nākamās paaudzes izplūdes gāzu regulēšanas 
un braukšanas vadības tehnoloģiju klāstā. 
Tenneco inženieriem ir ļoti nozīmīgie 
sasniegumi, kas visticamāk kļūs par 
nākotnes automobiļu standartu. To starpā 
ir:

Piekare CVSA (Continuously Variable 
Semi-Active Suspension) – Sistēma, 
kas tūlītēji pielāgo trieciena mazināšanas 
amortizācijas īpašības atbilstoši ceļa 
stāvoklim, un regulē automobiļu dinamikas 
īpašības.

Aktīvā piekare ACOCAR™ (Active 
Suspension Car) – Pilnībā aktīva piekares 

sistēma, kas regulē šūpošanos, ripošanu un 
pagriešanos augstākās kvalitātes sturēšanai, 
drošībai un komfortam. Sistēmu ar enerģiju 
apgādā divi elektriskie vārsti un hidrauliskie 
sūkņi.

Ogļūdeņraža iesmidzināšana – Šī sistēma 
palīdz optimizēt DPF filtru reģenerāciju, 
iesmidzinot dīzeļdegvielu tiešu dzinēja 
kolektorā. Sistēmu šobrīd jau testē vairāki 
oriģinālā aprīkojuma ražotāji.

Benzīna daļiņu filtrs – Benzīna daļiņu 
filtra tehnoloģija tiek izstrādāta, lai palīdzētu 
klientiem ievērot EU6c prasības par 
izplūdes gāzēm 2017. gada automobiļos. 

Firmas skaņas sistēma  – Pielietojama 
dīzeļdegvielas, benzīna, elektriskajos un 
hibrīdautomobiļos, šī tehnoloģija rada 

katra klienta vēlmēm atbilstošus izplūdes 
gāzu skaņas toņus, lai atbilstu automobiļa 
ražotāja vēlamajam zīmola tēlam. Skaņas 
rada audio vadības bloka/pastiprinātāja 
modulis automobiļa iekšienē, un tas ir 
aprīkots ar skaļruni, kurš atrodas netālu no 
izplūdes caurules.

“Attiecībā uz katru no šīm tehnoloģijām 
Tenneco ievērotie Monroe un Walker 
zīmoli vairos mūsu oriģinālā aprīkojuma 
priekšrocības, lai palīdzētu remontdarbīcām 
un citiem klientiem izmantot attiecīgās 
diagnostikas un servisa iespējas,” min 
Gelbke. “Izvēloties Monroe un Walker, 
klienti var būt droši, ka viņi uzstādīs 
kvalitatīvas oriģinālā aprīkojuma detaļas, 
kuras atbilst gan automobiļa prasībām, gan 
klienta prasībām.” 

Ar skatu rītdienā
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Sogefi Diesel3Tech™ uzstāda jaunus standartus 
dīzeļa degvielas filtru sniegumam

Dīzeļdzinēji kļūst pieprasīti...

Jēlnaftas cenas četrkāršošanās 1973. gadā 
pārliecināja Eiropas skeptiskos automobiļu 
pircējus nopietnāk apsvērt domu par 
dīzeļdzinēju. Ilgi uzskatīts par skaļu, smagu, 
dūmojošu un neefektīvu, dīzeļdzinējs 
varēja lepoties vienīgi ar lēto dīzeļdegvielu, 
salīdzinot ar benzīnu. Bet pat tad 
pieprasījums auga ļoti lēni, un deviņdesmito 
gadu sākumā Eiropā dīzeļdzinēju darbināto 
automašīnu skaits joprojām veidoja tikai 
10%.
Vēlāk tika ieviesti inžektora sūkņi, 
augstspiediena sūkņi, piesārņojumu 
mazinošie turbo dzinēji, izplūdes gāzu 
recirkulācijas (EGR) vārsti un daļiņu filtri. 
Šīm tehnoloģijām uzlabojot degvielas 
patēriņu un sniegumu, dīzeļdzinēju īpatsvars 
Eiropas automašīnu tirgū strauji pieauga. 
2012. gadā tas sasniedza 32%, un šis skaitlis 
joprojām pieaug.

...kas rada jaunus izaicinājumus 
filtrācijas jomā...

Turpretī šādi rūpīgāk izstrādāti dzinēji 
ir kļuvuši vēl prasīgāki pret sistēmas 
aprīkojumu un apkopi. Piemēram, tie ir 
krietni jutīgāki pret piesārņojumu, salīdzinot 
ar saviem priekštečiem. Netīrumu daļiņas 
var neatgriezeniski sabojāt degvielas padeves 
sistēmu, sākot no sūkņa līdz pat inžektoram. 
Arī mazākie ūdens pilieni var radīt ļoti 
nozīmīgus bojājumus.

...un Sogefy ir gatavs stāties tiem pretī

Automobiļu rūpniecības pionieris Sogefi 
ir gatavs stāties pretī šiem izaicinājumiem. 
Mūsdienu inovatīvie augstas kvalitātes 
risinājumi, kas piemēroti gan oriģinālā 
aprīkojuma, gan pēcpārdošanas klientiem, 
nodrošina vēl nebijušu filtrācijas līmeni, 
ietverot pat elektroniskus degvielas sildītājus 
un ūdens sensorus, lai pilnībā aizsargātu 
modernās „Common Rail’’ iesmidzināšanas 
sistēmas.

Diesel3Tech ™ paceļ latiņu vēl augstāk 

Augstās efektivitātes Diesel3Tech™ 
tehnoloģijas ieviešana, kas ir Sogefi 
ekskluzīvais zīmols, ir viens no uzņēmuma 
lielākajiem sasniegumiem. Šajā inovācijā ir 
apvienoti trīs augstākās kvalitātes filtrācijas 
materiāli vienā filtra elementā. Pirmie divi 
slāņi, kas novērš daļiņu nonākšanu degvielā, 
nodrošina filtrācijas efektivitāti līdz pat 
95% attiecībā uz daļiņām, kuras ir lielākas 
par 4μm. Trešais slānis, kas ir veidots no 
hidrofoba (ūdeni atgrūdošs) plastmasas 
tīklojuma, nodrošina ūdens aizturēšanu 
līdz pat 99%, neatkarīgi no ūdens pilienu 
izmēra. 
Diesel3Tech™ ir izstrādāts, lai pieņemtu 
izaicinājumus, ko rada jaunā veida 
dīzeļdegviela, kuras pamatā ir mazsēra 
dīzelis (ULSD) un pirmās paaudzes 
biodīzeļa degvielas, kas iegūta no augu 
un dzīvnieku eļļām jeb taukskābju 
metilesteriem (FAME). Šie jaunie degvielas 
veidi satur palielinātu emulsificēta ūdens 

daudzumu. Smalkāku ūdens pilienu 
esamība un palielināta emulsijas stabilitāte 
tomēr uzveic ierastos degvielas-ūdens 
atdalītājus, palielinot bojājumu risku 
modernajās augstspiediena iesmidzināšanas 
sistēmās. Diesel3Tech™nodrošina 
dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmu 
optimālu aizsardzību visiem dīzeļdegvielas 
veidiem, tostarp ULSD un biodīzelim. 
Šis tehnoloģijas sasniegums garantē izcilu 
multidegvielas ekspluatācijas spēju, ne tikai 
ierasto dīzeļdegvielas filtru nodrošināto 
ķīmisko savietojamību.
Tas nozīmē, ka Diesel3Tech™ filtra materiāls 
ir ne tikai piemērots visiem Eiropas 
dīzeļdegvielas maisījumu veidiem, kuru 
sastāvā ir līdz 30% biodīzeļa, bet arī atbilst 
vadošo automašīnu ražotāju prasībām 
visā pasaulē, nodrošinot labāko filtrācijas 
sniegumu tirgū. Tas, savukārt, nozīmē, ka 
filtru garāks apkopes intervāls kļūst par 
standartu.

Diesel3Tech™ priekšrocības īsumā: 

• Uzstāda jaunus standartus oriģinālā 
aprīkojuma un pēcpārdošanas tirgus filtru 
kvalitātei. 
• Apvieno trīs augsta snieguma filtrācijas 
materiālus vienā filtra elementā. Garantē 
pilnīgu ūdens atdalīšanas efektivitāti 
attiecībā uz visu izmēru ūdens pilieniem, 
neatkarīgi no lietotā biodīzeļa vai maisījuma 
veida. 
• Pagarina dzinēja kalpošanas mūžu un 
servisa intervālus. 
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Vai zināt, ka...?

1. vieta Traktora LeTourneau L-2350 
riepas. Planētas vislielākais traktors, 
kas sver 400 tonnas, ir iekļauts Ginesa 
rekordu grāmatā. Tā riepas diametrs ir 
4 metri (vai R75), platums – 1,78 m. 
Oficiālie izmēri – 70/70-75 SRG DT. Ar 
ķēžu pinumu aprīkotā riepa sver 4800 kg 
un maksā apmēram 46340 EUR.

2. vieta Bugatti Veyron riepas. Šī varenā 
auto riepu komplekts maksā gandrīz 
28962 EUR un ir dārgākais pasaulē.

Ņemot vērā ātrumu, kādu attīsta Bugatti, 
– tas sasniedz līdz 400 km/h, un faktu, 
ka „lidojot” tādā ātrumā, agrāk vai vēlāk 
pienāks laiks apturēt automobili, riepu 
cenas vērtība mainās.

3. vieta 1929. gadā izgatavotais autobuss 
Leyland Lion (pasaulē tāds ir palicis 
tikai viens) tika „apauts” ar jaunām 
R24 diametra riepām, kuras pēc īpaša 
pasūtījuma tika izgatavotas ASV. 

Sešu riepu komplekts muzeja eksponātam 
maksāja ap 3475 EUR.

Zem svītras... 

Oficiāli par pirmo tiek uzskatīts automobiļa numurs, kas izdots Minhenē 1899. gada 14. aprīlī. 

Pasaulē dārgākie automobiļu numuri:

2008. g., Apvienotie Arābu Emirāti, numurs „1”, maksāja 52,2 milj. drahmu (apm. 14,2 milj. dolāru).

2009. g., Lielbritānija, numurs „1D”, maksāja 513 tūkst. dolāru.

2006. g., Lielbritānija, numurs „M1”, maksāja 500 tūkst. dolāru.

Pasaulē dārgākās riepas

Interesanti fakti par automobiļu numuriem

Kaut gan tās neiztur pat vienas sacensības, Formulas 1 riepas maksā apmēram 600 EUR 
par vienību.
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Vai zināt, ka...?

• Katru rītu sastrēgumu cēlonis Indijā 
ir uz ielas guļošas govis. Tā kā tie ir svēti 
dzīvnieki, tos nedrīkst nogalināt vai aizdzīt, 
tāpēc autovadītājiem atliek tikai gaidīt, 
kamēr dzīvnieki paši aizies prom.

• Tilts starp Taizemi un Laosu ir kļuvis 
par interesantu sastrēgumu vietu. Taizemē 
autovadītāji ir pieraduši pie kreisās puses 
satiksmes, bet Laosā – pie labās. Braucēji 
pastāvīgi strīdas, kurā pusē vajadzētu 
mainīt satiksmes joslu virzienu. Galu galā 
ir panākts kompromiss – vienu nedēļu 

satiksmes virziens tiek mainīts Taizemes, 
otru nedēļu – Laosas ceļa daļā.

• Visefektīvākais veids, kā cīnīties pret 
sastrēgumiem, ir izgudrots Singapūrā. 
Šajā valstī tiek ierobežots pārdodamo 
automobiļu skaits, dažos gadījumos tie šeit 
ir pat trīs reizes dārgāki par tirgus vērtību. 

• Interesanti sastrēgumu problēma tiek 
risināta Indonēzijā – te ir aizliegts braukt 
ar automobili, ja tajā ir mazāk par trim 
braucējiem. Lai nokļūtu vajadzīgajā vietā, 

vadītājam ir jāatrod vismaz divi līdzbraucēji 
un jāsamaksā viņiem par patērēto laiku.

• Brazīlijā, Sanpaulu, sastrēguma stundās uz 
ielām atļauts izbraukt tikai automašīnām, 
kuru numuri beidzas ar noteiktiem 
skaitļiem. Piemēram, pirmdienās – 1 vai 2, 
otrdienās – 3 vai 4, utt. 

• Pasaulē garākais sastrēgums reģistrēts 
1980. gadā no Parīzes līdz Lionai (Francija). 
Sastrēguma garums bija 183,3 km.

• Gaisa kondicionētāja izgudrošanu 
ietekmēja Maikla Faradeja 1820. gadā pirmo 
reizi atklātā mūsdienu gaisa kondicionētāja 
koncepcija. Viņš pierādīja, ka saspiests un 
sašķidrināts amonjaks iztvaikojot atvēsina 
gaisu.

• Packard bija pirmais autoražotājs, kas 
izmantoja gaisa kondicionētāju savos 
automobiļos. Šī iekārta automobilī tika 
ierīkota 1936. gadā. Lai ieslēgtu gaisa 
kondicionētāju, autovadītājam vajadzēja 

izslēgt dzinēju un uzlikt siksnu kompresora 
skriemelim. Milzīgais iztvaikotājs atradās 
bagāžas nodalījumā un ievērojami samazināja 
vietu bagāžai. Tomēr šī iekārta autoražotājam 
deva iespēju paziņot: „Šovasar aizmirstiet par 
karstumu pasaulē vienīgajā automobilī ar 
gaisa kondicionētāju!” Un tā bija taisnība.

• 1957. gadā Cadillac Eldorado Broughams 
kļuva par pirmo automobili, kurā gaisa 
kondicionētājs bija iekļauts standarta 
aprīkojumā.

• Vispirms dzesēšanas iekārtās tika izmantots 
amonjaks. Bet, neskatoties uz lieliskajām 
termodinamiskajām īpašībām, tas izrādījās 
ļoti toksisks un eksplozīvs. Amonjaka vietā 
sāka izmantot dažādus freonus – fluoru 
saturošus ogļūdeņražu atvasinājumus.

• Šodien mēs varam nopirkt dažādus gaisa 
kondicionētājus, kas paredzēti transporta 
līdzekļiem, – no visvienkāršākajiem līdz 
pat portatīvajiem vai aprīkotiem ar saules 
baterijām.

Interesanti fakti par sastrēgumiem

Interesanti fakti par kondicionētājiem

Īsumā

• Pirmajiem automobiļiem nebija stūres. 

Tos varēja pagriezt tikai ar sviras palīdzību. 
Līdzīgs princips tiek piemērots motorlaivu 
vadībā. Bet ceļš nav ūdens, tāpēc novaldīt 
tādu auto bija simt reižu grūtāk. 

• 1898. gadā Ņujorkas, ASV, policijas 
departamenta patruļas pārgalvīgiem 
ātrumpārkāpējiem dzinās pakaļ... ar 
velosipēdiem! 

• Pirmais sods par ātruma pārsniegšanu tika 
piešķirts pirms 105 gadiem Deitonā, Ohaio 
štatā, ASV. Harijs Mejers ir iegājis vēsturē kā 
pirmais cilvēks, kas saņēma naudas sodu par 
ātruma pārsniegšanu, jo brauca ar ātrumu 
12 jūdzes/h (t. i., ~20 km/h). 

• Interesanti, ka līdz 1922. gadam 
automobiļiem nebija degvielas mērītāju. 
Tāpēc tikai tad, kad dzinējs apklusa, 
autovadītājs saprata, ka viņam beigusies 
degviela...

• 1923. gadā sievietes bija īstas auto 
ekspertes – viņas izgudroja automobiļiem 
173 ierīces un uzlabojumus, tai skaitā 
karburatoru un elektrisko starteri.

• Pirmais radio automobiļos tika ierīkots 
1929. gadā.

• Īsākais laiks, kurā izdevās izņemt 
automobiļa dzinēju un nomainīt to ar citu, 
ir 42 sekundes. Rekords tika fiksēts 1985. 
gada 21. novembrī, remontējot automobili 
Ford Escort.
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Tehnoloģiju jaunumi

IzcIls snIegums uz sausa, slapja un snIegota seguma*

* Salīdzinot ar iepriekšējo modeli, riepām MICHELIN Alpin 5 (205/55 R16 9 H) ir par 5% īsāks bremzēšanas ceļš  
uz slapja seguma un par 3% īsāks uz sniegotām virsmām. Ārējie testi veikti neatkarīgā vērtētāju organizācijā  

TÜV Süd un IDIADA laikā no 2013. gada novembra līdz 2014. gada janvārim.

Pateicoties MICHELIN Total Performance – visas darbības augstā līmenī!

PILNĪGA DROŠĪBA NO OKTOBRA LĪDZ APRĪLIM

Jaunās Michelin 5 riepas

product_sheet_MICHELIN Alpin 5-LV.indd   1 14-06-03   10:02
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Viss par riepām

ContiIce Contact

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.

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

Īpašības:
• 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.

ContiIceContact Standarta riepa

Ekspluatācijas īpašību diagramma 

ContiWinterViking
ContiIceContact

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

- - -

Svarīgas tehniskās īpašības
Radžu tehnoloģija – sasmalcinātā ledus 
tehnoloģija

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

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.

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 %
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Polaris 3

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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

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

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Īpašība Iedarbība Labums pircējam

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 

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
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DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

C,E,F C,E )) 72 Db; )) 73 Db; )) 75 DB

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.       

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.

Conti Winter Contact™ 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.

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Iekšpuse Ārpuse

Centrs ĀrpuseIekšpuse

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

 

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 %

ContiWinterContact™ TS 810S*
ContiWinterContact™ TS 830P

105%
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Conti Viking Contact 6 

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

C,E F )) 71 DB; )) 72 Db; )) 73 DB

Labākais bremzēšanā
Jaunās ContiVikingContact 6 riepas ir radītas maksimālai drošībai Ziemeļu 
ziemas apstākļos – īpaši sniegā un uz ledus.

Uzlabota saķere ar ceļu
Jauno ContiVikingContact 6 riepu asimetriskais raksts sniedz labāku saķeri ar 
ceļu sniegā, kā arī uz sausa ceļa.

Ekonomisks un videi draudzīgs
Jaunu materiālu pielietojums ilgākam nobraukumam un turpmākai rites 
pretestības samazināšanai.

Ripošanas noturība 114 %

Bremzēšana sausos laikapstākļos 106 % Darbība sausos laikapstākļos 105 %

Bremzēšana mitros laikapstākļos 106 %

Hidroplanēšana 104 %

Sniegs 101 %

Ledus 108 %

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Conti Viking Contact 6

105%

Raksturojošais elements Iedarbība Ieguvums

Pielāgojama “Twin Block“ tehnoloģija 
Block-Block bloķēšana cietības 
palielināšanai pagriezienos uz sausiem 
ceļiem Izcila saķere ar ceļu un drošība, 

līkumojot pa sausu ceļu
Sinusa novadkanāli    Spēcīga bloķēšana laterālās cietības 

palielināšanai

Viendabīgs pozitīvs / negatīvs sadalījums Aprīkotas  ar riepu nospieduma spiediena 
sadali šķidrā slāņa samazināšanai

Ievērojami uzlabota saķere ar ledu Palielināts novadkanālu maliņu daudzums Šķidrās kārtas samazinājums 

3D novadkanālu dizains Bloķēšanas elementu stabilizēšana un 
palielināta aktīvā zona

Sniega ķēde gareniskās rievās Bloķēšanas efekts palielina saķeri ar sniegu

Uzlabota vilkme uz sniega 
Liels skaits sniega vilkmes bloku un 
daudzmalu novadkanāli

Maksimāla sniega savākšana rievās un 
novadkanālos labākai saķerei ar sniegu

Novadkanālu dziļuma/pacēlumu variācijas 
nokāpes blokā

Viendabīga bloka cietība, lai samazinātu 
bloku liekšanos

Palielināta aktivitāte labākai braukšanai 
pa sniegu 
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Frigo 2

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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

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

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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Ultra Grip Ice Arctic

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

- - -

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.

 
 

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.

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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

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.

3.

4.
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Ultra Grip 9

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

C C 67-69 DB

Īpašība
• Hidrodinamiskas rievas.
Darbība 
• Lielas un dziļas rievas palīdz izspiest ūdeni un 

šķīdoni, lai iegūtu optimālu akvaplanēšanas 
sniegumu.

• Bremzējot stingrā un kompaktā pleca deformācija 
tiek ierobežota, pateicoties 3D-Bis tehnoloģijai.

Ieguvums
• Lielisks sniegums akvaplanēšanā un šķīdonī
• Uzlabota bremzēšana uz slapja seguma

Īpašība
• Augošas stingrības rievas.

Darbība 
• Lai riepai būtu laba stabilitāte, tai ir nepieciešama īstā stingrība pareizā vietā. Mainot rievas platumu un dziļumu, mēs pielāgojam 

stingrību tieši tajās riepas vietās, kur tas ir nepieciešams, lai sasniegtu labāko snieguma līdzsvaru sausumā/sniegā.
Ieguvums
• Lielisks snieguma līdzsvars sniegā un uz sausa seguma

Galvenās priekšrocības

• Lielisks sniegums sniegā
• Lielisks snieguma līdzsvars sniegā un uz sausa seguma
• Lielisks sniegums akvaplanēšanā un šķīdonī
• Uzlabota bremzēšana uz slapja seguma

Ekspluatācijas īpašību diagramma

Vadāmība uz sniegota seguma

Vadāmība uz slapja seguma Bremzēšana uz slapja seguma

RR

Bremzēšanas sniegā

Vilktspēja sniegā

Saķere uz ledusTaisnvirziena akvaplanēšana

Bremzēšana uz sausa seguma

Ultra Grip 9
Esošie ražojumi

108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
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Ultra Grip Ice 2

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

C,E C,E 65, 66, 67, 68 DB

Galvenās priekšrocības

• Izcila vilkme un bremzēšana uz ledus un sniegā
• Teicama vadāmība uz ledus
• Optimāla veiktspēja ziemā pat ļoti zemā temperatūrā
• Lieliska pretestība pret akvaplanēšanu uz slapja ceļa un šķīdonī
• Līdzsvarots sniegums ziemā ar vadību uz slapja un sausa seguma

Īpašība
• Krio adaptīvais sastāvs

Darbība
Pateicoties jaunām formulām, UG Ice 2 dubultslāņu protektors saglabā elastību pat 
arktiskās ziemas apstākļos, uzturot vislabāko saķeri sniegā, uz ledus un sausa ceļa seguma
Ieguvums
• Optimāls sniegums ziemā pat ļoti zemā temperatūrāptimal 

Īpašība
• Virzienveida konstrukcija ar hidrodinamiskām rievām

Darbība 
• Atvērtie pleci un plašā gredzenveida grope ievērojami veicina šķīdoņa un ūdens 

izvadīšanu
Ieguvums
• Lieliska pretestība pret planēšanu šķīdonī un akvaplanēšanu

Ultra Grip 8 Performance

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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
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Bremzēšana sniegā

Bremzēšana uz ledus

Vadāmība uz sniegota seguma

Taisnvirziena 
akvaplanēšana

Bremzēšana uz sausa seguma

Ekspluatācijas īpašību diagramma

UltraGrip Ice 2
Esošie ražojumi

IceTouch

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

- - -

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.

Vilktspēja sniegā

Saķere uz ledus

Vadāmība uz ledusBremzēšana uz 
slapja seguma

RR

Vadāmība uz slapja 
seguma

115

110

105

100

95

90 
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IceSport

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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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Winter Response2

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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.

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.

• Saķere sniegā 
• Bremzēšana sniegā
• Saķere uz slapja ceļa B kategorija 
• Rites pretestība C kategorija

VADĀMĪBA SNIEGĀ 

SAĶERE NOGĀZĒ

PAĀTRINĀJUMS SNIEGĀ

BREMZĒŠANA SNIEGĀ

Efektivitāte sniegā

„WR2“: efektīvāka braukšana jebkādos ziemas apstākļos.

Winter ResponseWinter Response2

94 96 98 100 102 104 106 108 110 112
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Grandtrek SJ6

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

E F 73, 74, 75, 76 DB

Galvenās priekšrocības
• Spēcīgs bremzēšanas un vadāmības sniegums 

sniegā un uz ledus
• Ar stikla šķiedru piesātinātā gumija veido 

mikroradzes, nodrošinot izcilu saķeri uz ledus
• Izstrādātas braukšanai ziemas apstākļos, gan pa 

ceļu, gan apvidū.

vieta reklamai

MISIJA: PABEIGTA.
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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

„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)

Kāta daļa (korpuss)
Diametrs

Kāta daļa (korpuss)
Diametrs
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Diametrs Diametrs 
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- - -

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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

Centrs

Kopējais vidējā bloka radžu skaits

Standarta 
riepas

Winter i*Pike RS

47 %
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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

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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DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

C,E,F C,E )) 70 DB; )) 71 DB; )) 72 DB; )) 73 DB

Winter i*cept evo W310

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 
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DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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

Winter i*cept RS W442

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.

Vadāmība 
uz ledus

Saķere 
sniegā

Bremzēšana 
sniegā

Bremzēšana 
uz ledus
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Ekspluatācijas īpašību diagramma

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

C,E,F E,F 70, 71, 72 DB

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

Mazāk kustīgi 
bloki
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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

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.

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 Uzlabotās Winter i*cept iZ

Winter i*cept iZ       Standarta riepas
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DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

C,E,F E,F )) 69 DB; )) 70 DB; )) 71 DB; )) 73 DB

• 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.

Dynapro i*cept RW08

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.
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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 %

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.
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DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

- - -

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.
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DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

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

Winter RW06

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

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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Winter IWT – 2 EVO

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

E,F C 71 DB

Winter IWT - 2 EVO ar inovatīvu silīcija savienojumu, kas nodrošina uzticamu saķeri 
pat visskarbākajos ziemas braukšanas apstākļos.

Winter IWT - 2 EVO ir revolucionāra trīsdimensionāla lameļu struktūra abās riepas 
pusēs. Īpašā struktūra nodrošina to, ka lameles nevar noslīdēt malā un salipt viena ar 
otru sānu spēka un liela ātruma iespaidā. Tas, savukārt, palielina stabilitāti uz sausa 
ceļa, saglabājot nepieciešamo saķeri uz sniega un ledus. Īpašā zemās skaņas tehnoloģija 
nodrošina klusāku braukšanu. Winter IWT – 2 ir pieejamas 14”, 15”, 16” un 17” 
izmēros.

Winter SUV IWT 3D

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

E,F C 71 DB

Šis jaunais produkts ir radīts modernajām apvidus automašīnām, lai nodrošinātu saķeri 
uz mainīgajiem  ceļa seguma apstākļiem ziemā. Lai to sasniegtu, IWT Winter SUV 
riepai ir  3D rievas centra zonā, kas uzlabo saķeri uzsākšanas un apstāšanās laikā uz sniega 
un ledus. Interstate patentētās IWT tehnoloģijas rievas riepas protektora ārējā daļā  ir 
veidotas tā, lai saslēgtos kopā un veidotu lielus protektora blokus, kuri nodrošina drošu 
saķeri uz ceļa ziemā un izcilu vadāmību pagriezienos.

Winter IWT-30

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

C,E C,E 72 DB

INTERSTATE radīja jaunās IWT-30 riepas - bezradžu ziemas riepas, kas nosaka jaunu 
standartu  braukšanas kontrolei un drošībai ziemā. Augstas tehnoloģijas nodrošina saķeri 
ar ceļu, kas tev ir nepieciešama, lai stātos pretim visbīstamākajiem ziemas braukšanas 
apstākļiem. Riepām ir divas kārtas ar jaunās konfigurācijas daudzslāņu lamelēm. Šīs 
sarežģītās daudzslāņu lameles balsta viena otru un novērš blokus no liekšanās vienam otrā. 
Turklāt, augsta blīvuma izkārtojums nozīmē, ka katra daudzslāņu lamele ir gandrīz par 
23% garāka uz riepas virsmas, kas, savukārt, nodrošina lielisku saķeri uz sniegotiem un 
apledojušiem ceļiem. Speciālas dubļu rievas nodrošina lielisku saķeri dubļainos, sniegotos 
un slapjos ceļa apstākļos.
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Viss par riepām

Winter VAN IWT ST

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE SAķERE AR SLAPJU CEĻU ĀRĒJAIS TROKSNIS

F B 72 DB

Paredzētas sarežģītiem ziemas apstākļiem, Interstate Winter VAN IWT ST ir speciālas 
ziemas riepas furgoniem un vieglām kravas automašīnām. Lielais skaits lameļu un 
inovatīvais gumijas maisījums Interstate Winter VAN IWT ST riepās nodrošina labu 
saķeri ar slidenām virsmām. Riepu spēcīgā konstrukcija nodrošina stabilitāti uz ceļa, 
kā arī izturību. Riepu izteiktās rievas izkliedē ūdeni un dubļus starp riepām un ceļu. 
Protektora zīmējums efektīvi attīra sevi no sniega. Interstate Winter VAN IWT ST 
riepas var būt ar radzēm. Jaunais radžu izvietojums nodrošina zemu trokšņa līmeni un 
lielisku saķeri uz ledus. Riepas atbilsts jaunajiem 2013. gada Skandināvijas radžu likuma 
noteikumiem.
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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 iekārta, 
automāts

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

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 fiksācija no iekšpuses:  
13-24.5”;
diska fiksācija no ārpuses: 11-22”;
maks. diska platums:  
305 mm (12”);
maks. riepas diametrs:  
1050 mm (41”);
galda griešanās ātrums:  
7.3 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.

gaisa eļļotājs,
montāžas lāpstiņa.

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI  STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI  STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI  STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

G7240.20, RAVAGLIOLI (Itālija)

U-201, UNITE (Ķīna)

G7441.20, RAVAGLIOLI (Itālija)

G7441.22, RAVAGLIOLI (Itālija)

spiediena reduktors, gaisa
eļļotājs, montāžas lāpstiņa.

STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

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

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.

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: 
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;

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;

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

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  STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI  STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI

G7441IV.22, RAVAGLIOLI (Itālija)

G8641D.24, RAVAGLIOLI (Itālija)

PLUS83, RAVAGLIOLI (Itālija)

G800A81, RAVAGLIOLI (Itālija)

spiediena reduktors, eļļotājs; 
montāžas lāpstiņa.

spiediena reduktors, eļļotājs.

STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ
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Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas

Riepu montāžas stends 
automāts

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

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.

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.

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

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI  STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI  STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI  STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

U-221A, UNITE (Ķīna)

U-226A, UNITE (Ķīna)

U-500, UNITE (Ķīna)

U-820, UNITE (Ķīna)

Riteņu balansēšanas stendi
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Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI

TR26, SCT LIFT (Ķīna) 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.

Kravas automašīnu riepu montāžas 
un balansēšanas stendi

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI  STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

GRS926.ST, RAVAGLIOLI (Itālija) 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.

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)

Video: 
http://www.ravaglioli.com/en/
media
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Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS

Pneimoinstrumenti

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.

Pneimatisko muciņu
komplekts alumīniju diskiem 
(3 gab.)

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

SA602, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

SX031, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

SX043, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

CP7733, CHICAGO PNEUMATIC (ASV)

SA291, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

T024587, CHICAGO PNEUMATIC (ASV) 

Riteņu montāžas pneimatisko
muciņu komplekts (3 gab.)

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

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.

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.

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

TURBO2000, DELTA (Polija) 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.
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Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

TST/VCT, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

TST/PG97, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

SA106, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

TST/TVI, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

VS0361, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

AH10C/8, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

Ventīļu skrūvēšanas 
instruments

garums: 97 mm

Riepu spiediena mērītājs

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

Gaisa filtrs ar spiedienu
regulatoru un gaisa eļļotājs

pieslēgums: 3/8“

Ventīļu ievilcējs

garums: 270 mm

Atsvariņu stangas

garums: 240 mm

Pneimatiskā šļauka

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

Papildus iekārtas

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

Vulkanizatori

821002, LAMCO (Itālija) 821003, LAMCO (Itālija)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.  

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.
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Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS

AK2090, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

RJA1450, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

T30302, ZINGLIFTS (Ķīna)

3000CXD, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija)

913049-1, COMPAC (Dānija)

IFL-25, ZIELBER (Polija)

Riteņu montāžas atslēga

muciņu izmēri:
17,19,21,22 mm

Mobilais hidrauliskais
domkrats

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

Mobilais hidrauliskais
domkrats

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

Mobilais hidrauliskais
domkrats

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

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.

Inflators riepu ātrai
pumpēšanai

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

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 montāžas un balansēšanas iekārtas

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
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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

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

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

Ātri žūstoša līme “Cement-it”, 1L

6005140

Preces kods
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Riepu montāžas un balansēšanas iekārtas

Riepu diegi

„Sēne “ ar adatu 6 mm

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

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

7001010N

7001010NT

7001010T

7001010

Remonta un montāžas palīglīdzekļi

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
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Veiksmīga atgriešanās: 
Bosch Exchange starteri

OE kvalitāte:

ultra precīza pārbūve un testi, tieši 
tāda pati kā jaunajām detaļām.

Genue Bosch:

Visi aizstātie komponenti -100%  
testēta Bosch kvalitāte.

Augsta uzticamība 
Pateicoties know-

how Bosch OE 
ekspertiem.

Vienlīdz labs 
kā jauns: Tā pati 
garantija, kas 
attiecināma arī uz 
jaunajām detaļām.

Ilga kalpošana un pirmklasīga 
kvalitāte, pateicoties minimālai 
ražošanai un testu izmantošanai.

Vēlreiz izgatavotās rezerves daļas no Bosch Exchange:  
Pasaules plašākais piedāvājums ar vēlreiz izgatavotajām automātiskajām 
daļām piedāvā līdz 11, 000 vienībām, iekļaujot starterus, ģeneratorus, 
degvielas padevējus, dīzeļdegvielas padevējus, bremžu tehnoloģijas un 
elektroniku. Lai nodrošinātu ilgu kalpošanas kvalitāti, visi Bosch Exchange 
produkti tiek izgatavoti un testēti saskaņā ar striktām OE prasībām. 

Radīts dzīvei
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