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Labāka kvalitāte.

Informatīvs izdevums auto uzņēmējiem
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AD jaunumi 

MEYLE-HD ir kvalitātes zīme. Mūsu inženieri-eksperti analizē OE detaļu vājās vietas un
vienkārši uzlabo to konstrukcijas īpašības. No jaunu detaļu izstrādes un pilnveidošanas 
līdz ražošanai – vienmēr tiecamies pēc augstākās kvalitātes risinājumiem. 
Plašu MEYLE produktu un MEYLE-HD detaļu klāstu varat aplūkot mājas lapā.
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Dārgie draugi,

Pagāja gads, kurš bija dinamisks un ātrs, kā jau tam jābūt zirga gadā! Vēlos pateikt 
lielu paldies par lielisku un veiksmīgu komandas sadarbību! Tika ieguldīts liels 
darbs, uzsākot vairākus projektus, kuri nākotnē palīdzēs būt vēl interesantākiem 
un tuvāk Jums. Šogad uzlabojām un pilnveidojām arī produktu sortimentu, 
darba programmas un klientu apkalpošanas kvalitāti.

 Uzsākot jaunu gadu, ir pieņemts runāt par turpmākajiem plāniem un 
uzdevumiem. Novēlu Jums, lai šis 2015. gads būtu produktīvs, ienesīgs un 
attīstošs! Lai mūsu sadarbība  veiksmīgi turpinās, un katrs saņem no tās 
maksimālu ieguvumu.  

Šajā jaunā gada numurā Jūs atradīsiet informāciju par sezonas precēm,  
inovatīviem produktiem,  kā arī  citu  noderīgu informāciju.

Pēdējā laikā īpašu uzmanību pievērsām sortimenta attīstībai, t. sk., bremžu un 
piekares daļām. To sortiments tika palielināts par vienu trešdaļu, t. sk. TRW, 
RTS un Profit zīmoliem. Arī tālāk mēs plānojam attīstīties  šajā virzienā. 
Tuvākajā  nākotnē savu piedāvājumu paplašināsim ar dažādiem interesantiem un 
pieprasītiem zīmoliem. 

 Šobrīd ārā ir ziema, un, protams, ka vieni no pieprasītākiem produktiem ir 
akumulatori. 2014. gadā veiktajos salīdzināšanas pētījumos tika apstiprināts, 
ka AD zīmola akumulatoru tehniskās īpašības ir labākas nekā daudziem citiem 
pazīstamiem zīmoliem.  Vienas no galvenajām īpašībām ir cena un garantijas 
laiks. Garantijas laiks AD akumulatoriem ir līdz 36 mēnešiem. Šie kritēriji 
apliecina to, ka AD zīmola akumulatori ir optimālākā izvēle gala klientiem un 
Jums. Sakarā ar to mums ir plānotas dažādas publikācijas medijos.

Domāju, ka šajā numurā Jūs atradīsiet vērtīgu informāciju, kuru varēsiet pielietot 
ikdienas uzdevumu īstenošanai.

Novēlu Jums ražīgu gadu un veiksmīgu ziemas sezonu.

Nikolajs Želņins 
SIA AD Baltic Latvija direktors
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Lielisks starts lielam projektam –
seminārs “Riepu Speciālists”

Šā gada 15. oktobrī viesnīcas “Albert Hotel” 
konferenču telpās pulcējās AD Baltic klienti 
no visas Latvijas, kuri ir iesaistījušies lielā, 
nebijušā projektā – “Riepu Speciālists”. 
Tas šobrīd apvieno 55 autoservisus un 
veikalus visā valstī. “Riepu Speciālists” 
piedāvā  ikvienam interneta lietotājam ātri 
un ērti pasūtīt populāru zīmolu riepas no 
riepuspecialists.lv mājaslapas, kā arī izvēlēties 
klientam ērtāko servisu vai veikalu, kur tās 
saņemt vai veikt riepu montāžu.

Semināra mērķis bija dot startu “Riepu 
Speciālistam”, iepazīstināt projekta 
partnerus, kā arī atbildēt uz visiem 

Attēls 1: “Riepu Speciālists” apvieno 55 autoservisus un veikalus visā valstī.

Attēls 2:  AD Baltic klienti

neskaidrajiem jautājumiem. 

Pēc ierašanās un kafijas nobaudīšanas 
viesnīcas Star Lounge barā, viesi devās uz 
konferenču zāli. Seminārs sākās ar SIA 
“AD Baltic” direktora Nikolaja Želņina 
uzrunu. Kā nākamie oficiālie riepu zīmolu 
Continental, Goodyear un Hankook 
pārstāvji iepazīstināja ar jaunumiem 
ziemas riepu sortimentā. Pēc īsas kafijas 
pauzes notika projekta “Riepu Speciālists” 
prezentācija un diskusijas, kā arī konkursi, 
kuros aktīvākie dalībnieki saņēma noderīgas 
balvas. Trīs veiksmīgākie savā īpašumā 
ieguva galveno balvu- putekļsūcēju Lavor. 

Bez dāvanām nepalika arī citi semināra 
dalībnieki, kuri katrs saņēma mazu piemiņas 
suvenīru no pasākuma.

Semināra noslēgumā viesiem bija iespēja 
baudīt gardas pusdienas viesnīcas restorānā 
dzīvās mūzikas pavadījumā, kur viņus 
gaidīja pārsteigums- programmas nagla – 
slavenā lietuviešu iluzionista Nikolaja Kina 
uzstāšanās. Pasākums ilga līdz pat vēlam 
vakaram.

Esam pateicīgi klientiem par piedalīšanos 
seminārā un vēlam veiksmi pārdošanā!
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Jaunumi Extranet sistēmā

ADeCAT lietošanas instrukcija

No šī brīža Extranet sistēmas mājaslapas labajā pusē jūs redzēsiet jūsu finanšu 
kopsavilkumu un citu aktuālo informāciju:

• Kopējo kredītlimitu;

• Kredīta atlikumu;

• Konta statusu (aktīvs / bloķēts);

• Kavētus parādus ar saiti uz pavadzīmju sarakstu;

• Gaidāmus maksājumus (kavētie parādi + rēķini, kuri jāapmaksā nākamo 3 dienu laikā) 
ar saiti uz pavadzīmju sarakstu.

Turklāt, tagad pie preces ražotāja koda jūs atradīsiet fotoaparāta ikonu         . Uzvedot 
peles kursoru uz ikonas, jūs redzēsiet preces foto.

Ikonu paskaidrojums:       

- prece ir noliktavā un/vai filiālēs. Uzvedot peles kursoru uz ikonas, jūs redzēsiet preces atlikumu Centrālā noliktavā un filiālēs.

- uzklikšķinot uz šīs ikonas, jūs varat ievadīt preču daudzumu manuāli.

- parādīt automašīnas, kurām piemērota izvēlētā autodaļa. Uzklikšķinot uz automašīnas tipu, tiks parādīts atbilstošs tipam preču 

saraksts.

- prece no ražotāja noliktavas drīz tiks nogādāta uz AD Baltic Centrālo noliktavu.

- parādīt / paslēpt visu preču vai konkrētās preces papildus kodus, svītrkodus (zaļā krāsā).

- parādīt / paslēpt visu preču vai konkrētās preces ražotāja papildus kodu, svītrkodu (sarkanā krāsā).

- parādīt / paslēpt visu preču vai konkrētās preces OE numuru (zilā krāsā).

- produkts tiks pasūtīts tikai pēc speciālā pasūtījuma.

- uzvedot peles kursoru uz ikonas, tiks parādīti piegādes noteikumi (minimālais pasūtījuma preču daudzums un piegādes laiks līdz Centrālājai 
noliktavai).

- prece nav iekļauta AD Baltic sortimentā.

- parādīt konkrētas preces analogus/alternatīvas.
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- atbilst automašīnas tipam

- neatbilst automašīnas tipam

- parādīt komplekta sastāvdaļas un rekomendētas  
  papildus daļas.

- parādīt papildus tehnisko informāciju par konkrētām detaļām.

- uzklikšķinot uz ikonu pie konkrētās preces, jūs varat  
  atstāt atsauksmi, un saņemt atbildi pa e-pastu:

- parādīt papildus informāciju par konkrētas detaļas montāžu.

- parādīt informatīvo video par preci.

- jūs varat atstāt atsauksmi arī visam pasūtījumam.   

  Pogu atradīsiet groza pārskatā 

Preču meklēšana:

- meklēšana pēc šasijas numura. Datu bāze tiek 
papildināta, funkcionalitāte attīstīta.

- riepu meklēšana. 

• šajā laukā ievada vajadzīgo riepu daudzumu.

• pēc nepieciešama daudzuma izvēles, riepas 
tiks ieliktas grozā.

- meklēšana pēc šasijas numura.

- paradīt pedējo meklēto automašīnu sarakstu.

- informācija par precēm ar alternatīviem ražotāju 
kodiem.

- meklēšana pēc nosaukuma daļas (minimālais zīmju 
skaits – 4). Tiks parādītas tikai automašīnas.

- izvēlēties/nomainīt automašīnas tipu.

- filtrēt preces pēc ražotāja nozīmīguma. A – svarīgākie 
ražotāji.

- parādīt / paslēpt sarakstu ar preču atlikumiem 
Centrālajā noliktava un filiālēs.

- atgriezties uz izvēlētas automašīnas detaļu sarakstu.

- izvēlēties/nomainīt detaļu tipu.

- parādīt visu preču sarakstu.

- atgriezties atpakaļ.

- nomainīt filtrēšanu pēc zīmola uz filtrēšanu pēc 
autodaļas grupas.

- atzīmējiet, lai filtrētu preces pēc zīmola vai autodaļas 
grupas.

Riepu meklēšanas rīkā var ievadīt izmērus, 
piem.: 20555 R16 (obligāts lauks).

– +/

Autodistribution International un National Pronto Association apvienošana

Autodistribution International (ADI) un National Pronto Association (Pronto) – iespējams, divas vislielākās neatkarīgas automašīnu 
detaļu tirdzniecības uzņēmumu grupas – apvieno savus spēkus un apvienojas vienā kompānijā ar nosaukumu “1Parts”.

“1Parts” akcionāru pamatmērķis – sniegt 
lietderīgumu šīs grupas locekļiem, 
piegādātāju vadīšanā, tirdzniecības zīmola 
stratēģijā, mārketinga atbalstīšanā, iespējā 
dalīties ar datiem, tehniskajā apkalpošanā 
(sniedzot palīdzību automašīnu remonta 
speciālistiem) un citās sfērās. 

ADI izpilddirektors Omer Wesemael 
domā, ka “1Parts” izveidošana ir loģisks 
solis: “Šobrīd situācija automašīnu 
sektorā ir itin sarežģīta. Taču izplatītājiem 
kopā ar grūtībām rodas arī jaunas 
iespējas. Svarīgākais ir saskaņot vietējo 
uzņēmējdarbību ar globālu stratēģiju un 
vīziju. Tā kā “1Parts” kompānija izceļas 
ar globālu struktūru, mēs ne tikai varēsim 
dalīties ar informāciju vai salīdzināt dažādās 

okeāna pusēs esošo nodaļu praksi, bet arī 
nodrošināsim ar labākām svirām pasaules 
piegādātājus”.

Pronto izpilddirektors Bill Maggs saka: 
“1Parts” izveidošana sniedz iespēju abu 
organizāciju locekļiem brīvi dalīties ar 
informāciju, idejām un stratēģijām. Visu to 
šobrīd ir iespējams darīt globālā mērogā – 
radot lietderību visām iesaistītajām pusēm. 
Mēs arvien vairāk virzāmies uz priekšu, 
globālo vīziju pārvēršot īstenībā”.

Par ADI  

ADI tika izveidota 1970. gadā. Šobrīd 
ADI ir automašīnu rezerves daļu tirgus 
līderis. Sabiedrības galvenā atrašanās vieta 
ir Kortenberg, Beļģija (ES). Kopā ir gandrīz 

600 AD izplatītāju, kuri katru dienu 
automašīnu remonta profesionāļiem piegādā 
detaļas, produktus, ierīces vai iekārtas. 
Uzņēmējdarbība noris 31 Eiropas valstīs, 
kā arī Ziemeļāfrikā un Centrālajā Āzijā. AD 
grupas apgrozījumu veido 5,8 miljardi eiro.

Par Pronto

Pronto – Ziemeļāfrikas organizācija, kura 
ir dibināta 1979. gadā. Kompānija atrodas 
Grapevines pilsētā, Teksasā, ASV. Tai ir 
93 akcionāru. Pronto gada apgrozījums 
– 1,9 miljardi eiro. Sabiedrība galveno 
uzmanību pievērš mārketinga jomai, 
jaunām tehnoloģijām, iepirkumiem. Pronto 
tīkls šobrīd strādā ASV, Meksikā, Kanādā, 
Puertoriko.
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Preču meklēšana:

OE kvalitātes rezerves dalas

BG Automotive ir vadošā oriģinālo blīvju, starpliku un dzinēja komponentu ražotāja — British Gaskets Group — pēcpārdošanas 
tirgus nodaļa, kas piegādā produktus daudzām pasaules automobiļu un rūpnieciskām ražotnēm. BG grupa tika izveidota 1929. 
gadā, un mūsdienās tās gada apgrozījums ir 200 miljoni mārciņu. Pateicoties tam, ka oriģinālo rezerves daļu piegādātājam ir 
desmit ražotnes, kas izgatavo produkciju deviņām nozarēm, BG grupa katru gadu spēj saražot vairāk nekā 28 miljonus vienību.

BG Automtive ir automobiļu 
pēcpārdošanas tirgus nodaļa, kas 
nodrošina produkciju Apvienotajā 
Karalistē, kā arī eksportē produkciju uz 
visu pasauli, piedāvājot Tier 1., 2. un 3. 
līmenim atbilstošus oriģinālos produktus 
tādiem ražotājiem, kā BMW, Lotus, 
Ford, Aston Martin, Rolls Royce, General 
Motors, Honda,Mitsubishi Motors, 
Jaguar, New Holland, Hoover, BOSCH, 
Delphi, Perkins, Sogefi.

BG Automotive mērķis ir automobiļu 
pēcpārdošanas tirgū nodrošināt pilna 
spektra oriģinālo rezerves daļu dzinēju 
produktus un komponentus. To 
uzņēmums panāk pateicoties tā augsti 
kvalificētu darbinieku komandai, kas 

Sadales vārpstas piedziņas ķēdes:

sadales vārpstas piedziņas ķēdes komplekti, sadales vārpstas piedziņas pilnie komplekti un sadales vārpstas piedziņas VVT komplekti.

Zobsiksnas komplekti ar ūdens sūkni.

strādā galvenajā birojā, kā arī noliktavā, 
kas atrodas Svindonā, Apvienotā 
Karalistē.

BG Automotive produkti tiek uzskatīti 
par vieniem no labākajiem Eiropā, ko 
pierāda tas, ka uzņēmums piedāvā vairāk 
nekā 35 000 vienības, kas aptver lielu 
skaitu automobiļu zīmolu.

BGA nodrošina plaša diapazona 
kvalitatīvas automobiļu detaļas, 
komplektus un komponentus, kas 
paredzēti izplatīšanai visā pasaulē. 
Uzņēmuma mērķis ir tehniskās apkopes 
stacijām nodrošināt alternatīvas 
automašīnu rezerves daļas, kas kvalitātes 
ziņā atbilstu un pat pārspētu oriģinālo 
aprīkojumu.

BGA ir inovatīvs un uz tālejošu domāšanu 
vēsts uzņēmums, kas smagi strādā pie 
tā, lai saviem klientiem nodrošinātu 
jaunākos, vismodernākos un augstākās 
kvalitātes automobiļu detaļas. Uzņēmums 
vienmēr cenšas būt soli priekšā straujajā, 
arvien mainīgajā automobiļu tirgū.

Pilns BGA produktu klāsts aptver 
praktiski visus dzinēja komponentus, 
un AD Baltic ir apņēmies piedāvāt pēc 
iespējas plašāku to klāstu. Pašlaik tajā 
ietilpst zobsiksnas komplekti (ar ūdens 
sūkni un bez tā) un sadales vārpstas 
piedziņas ķēdes komplekti, kas ir 
piemēroti visiem populārākajiem Latvijā 
auto zīmoliem.
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MANUFACTURERS
BY LEADING CAR

RECOMMENDED
BY LEADING CAR

MANUFACTURERS

RECOMMENDED

www.castroledge.com

MŪSU PAŠU SPĒCĪGĀKĀ EĻĻA AR 
TITANIUM IR VĒL SPĒCĪGĀKA

1 3

SPIEDIENS DZINĒJĀ IR 
GANDRĪZ DIVKĀRŠOJIES, 
LIEKOT LIELĀKU UZSVARU 
UZ EĻĻU. 

CASTROL EDGE IR 
SPĒKS LAI SASNIEG-
TU MAKSIMĀLU 
VEIKTSPĒJU.

CASTROL EDGE AR TITANI-
UM FST, KAS DIVKĀRT PAL-
IELINA TĀS IZTURĪBU PRET 
EĻĻAS PLĒVES SADALĪJU-
MU UN SAMAZINA BERZI.

2

API SN/CF  
ACEA A3/B3; A3/B4  
 VW 501 01/505 00 

Exclusive approval for 
BMW M-Models

API SN/ACEA C3  
VW 502 00/505 00  
BMW Longlife-04  

MB-Approval 229.31/229.51 
RENAULT 0700/0710/dexos2

API SL/GF-2  
ACEA A1/B1, A5/B5 
Volvo recommend

API SL/CF  
ACEA A3/B3; A3/B4  
VW 502 00/505 00  
BMW Longlife-01  

MB-Approval 229.3/229.5  
Fiat 9.55535-G1

CASTROL EDGE  

10W-60

CASTROL EDGE  

0W-30

CASTROL EDGE  

0W-30 A5/B5

CASTROL EDGE  

0W-30 A3/B4
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Jauns zīmols - APPLUS

APPLUS – populārā Turcijas piekares detaļu AYD (Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.) ražotāja tirdzniecības marka, kas 
reģistrēta 2012.gadā kompānijas preču tirdzniecības organizēšanai eksporta tirgos (ieskaitot NVS un Baltijas valstis). 

Kompānijas rūpnīca atrodas Konjas 
(Turcija) rūpnieciskajā zonā, un tas ir 
viens no modernākajiem, pēc tehniskā 
aprīkojuma, un pats ražīgākais, pēc saražotās 
produkcijas, uzņēmumiem nozarē. Sākot 
no 1975.gada, kompānija pastāvīgi realizē 
tehnoloģiskā pārākuma stratēģiju kopā ar 
savu preču progresīvām virzības metodēm 
un profesionālu kadru politiku. Kompānija 
eksportē savus produktus uz vairāk, kā 70 
pasaules valstīm. Sadarbība ar AD Baltic 
dara APPLUS preces pieejamas patērētājiem 
Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijas Republikā. 
Kompānijas ražošanas programmā – 
piekares detaļas vieglajiem automobiļiem un 
komerciālam transportam. Piekare APPLUS  
ir efektīva preču investīcija profesionāļiem 
rezerves daļu pārdošanas jomā, absolūta 
pārliecība autoservisa speciālistiem par 
sniegto pakalpojumu kvalitāti un praksē 
pierādīta gala patērētāju atzinība.

KVALITĀTE

Izmantojot CIA tehnoloģiju (pastāvīga 
kvalitātes celšana), APPLUS ir ļoti uzticams 
partneris saglabājot ļoti augstu savu preču 
kvalitāti, pastāvīgi koncentrēts uz ražošanas 
izdevumu samazināšanu, pie vienlaicīgas 
darba ražības un peļņas celšanas. 
APPLUS:
• Piedāvājam vismodernākos 
inženiertehniskos un tehnoloģiskos 
risinājumus piekares detaļu ražošanā uz 
mūsu īpaši modernajām iekārtām. 
• Pastāvīgi attīstāmies kā pati  novatoriskākā  
komanda ar ļoti augstu tehnisko zināšanu 
līmeni. 
• Atklājam un pildām visas tiesiskās un 
speciālās kvalitātes prasības, kas obligātas  
mūsu kompānijai. 
• 100 % kontrole visos ražošanas posmos. 

Kompānijas produktu kvalitāte pilnībā 
atbilst autoražotāju standartiem, par ko 

liecina Kvalitātes Sertifikāts 
- ISO 16949:2002

Laboratorija APPLUS aprīkota ar pašiem 
modernākajiem kvalitātes kontroles 
līdzekļiem: 

• ierīce detaļu salīdzinošai analīzei ar OE 
analogiem

• ierīce lodveida balstu ekspluatācijas 
resursu noteikšanai 

• ierīce stūres uzgaļu ekspluatācijas resursu 
noteikšanai

• ierīce sviru darba parametru noteikšanai 
trīs slodžu plaknēs

• sāls testa aparāts

• klimatiskā kamera (+50 °C  -50 °C)

• ierīce metāla izturības noteikšanai 

• ierīces metalogrāfijas un spektrālai 
analīzei 

Kompānijas kopējā investīciju summa 
kvalitātes kontroles iekārtās – 1,5 milj. 
Eiro

Rūpnīcai ir sava pētījumu un attīstības 
centra nodaļa, kur strādā – 50 inženieru un 
tehniķu. 
Funkcijas:

• Konstrukciju dizains 

• Sortimenta attīstība

• Produktu modernizācija, uzņēmuma 
resursu plānošanas vadības sistēma 

AUGSTAS TEHNOLOĢIJAS IEKĀRTAS 
PRODUKTU IZSTRĀDEI 

• Optiskā skenēšana 

• Kontūras skenēšana 

•  CMM pārbaude

• Izturības pārbaude (Micro Vickers, 
Brinell)

• Metalogrāfijas analīze 

• Spektrālā analīze

• Izstiepšanas un saspiešanas tests 

• Sāls tests

• Ekspluatācijas resursu noteikšana 

• Klimatiskā kamera 

RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS:

TĒRAUDA KALŠANA

ALUMĪNIJA KALŠANA 

LOKŠŅU TĒRAUDA ŠTANCĒŠANA 
UN AUTOMĀTISKĀ METINĀŠANA (8 
METINĀŠANAS ROBOTI) 

DETAĻU KRĀSOŠANA AR 
KATAFORĒZES METODI (PATI 
LIELĀKĀ KATAFORĒZES IEKĀRTA 
NOZARĒ) 

INSTRUMENTĀLĀ APSTRĀDE 
(VAIRĀK, KĀ 200 DARBGALDU AR 
CPI) 
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MANN+HUMMEL publicē stabilus pusgada rezultātus

“Salīdzinot ar iepriekšējo gadu mums ir bijusi strauja pārdošanas apjomu izaugsme. Taču šis sniegums atpaliek no mūsu 
ambiciozajiem mērķiem”, skaidro MANN+HUMMEL prezidents un ģenerāldirektors Manfreds Volfs (Manfred Wolf). Volfs norāda uz 
arvien pieaugošo konkurences spiedienu, kā arī uz konfliktiem Tuvējos un Vidējos Austrumos un Ukrainā. Tiek lēsts, ka sankcijām 
pret Krieviju būs negatīva ietekme uz gandrīz visu ES valstu ekonomiku. Nedrīkst neņemt vērā arī slogu uz pasaules ekonomiku 
otrajā pusgadā, kā arī prognozes par gadu kopumā, kuras paredz salīdzinoši lēnu izaugsmi. 

Mainīgi rezultāti dažādos tirgos

“Pēdējos mēnešos ASV automobiļu tirgus ir 
sācis attīstīties straujāk, un mēs no tā varam 
gūt labumu. Dienvidamerikā aina ir pavisam 
cita, kur Argentīnā un Brazīlijā ir vērojama 
lejupejoša tendence.” 

Ķīna ir galvenais virzītājspēks Āzijas 
tirgos. Šeit MANN+HUMMEL gūst 
nesamērīgu labumu no augstā pieprasījuma 
pēc automašīnām un no uzņēmuma īpaši 
attīstīto piecu ražotņu tīkla Ķīnā.

Saskaņā ar VDA Konjunkturbarometer 
[VDA ekonomikas barometra] informāciju 
ES krīzes visvairāk skartās valstis — 
piemēram, Portugāle, Spānija un Grieķija 
— uzrāda īpaši strauju izaugsmi attiecībā uz 
reģistrētiem jauniem automobiļiem, kuru 
skaits ir divkāršojies. MANN+HUMMEL 
arīdzan gūst labumu no šo ekonomiku 
atveseļošanās. “Tas ir ievērojami uzlabojis 
pieprasījumu mūsu meitasuzņēmumu 
produkcijai. Beidzot pārdošanas apjomu 
kritums šajās valstīs ir apstājies.”

Cena un konkurences spiediens 

MANN+HUMMEL ir uzsācis ambiciozas 

izaugsmes stratēģijas īstenošanu, lai 
reaģētu uz globālo cenu un konkurences 
spiedienu.  “Inovācijas un koncentrēšanās 
uz filtrāciju ir nozīmīgs elements mūsu 
Stratēģijā 2022. gadam”, skaidro Volfs. 
“Esam guvuši labus panākumus abās jomās.” 
MANN+HUMMEL grupa 2014. gada 
februārī iegādājās Vokes Air. Vokes Air ir 
Svenljungas (Zviedrija) vadošais apkārtējā 
un tehnoloģiskā gaisa filtrēšanas sistēmu 
piegādātājs. Globālās tendences rāda, 
ka gaisa attīrīšanas iekārtas ir galvenais 
virzītājspēks šajā tirgus segmentā. Tās kļūst 
arvien svarīgākas medicīnas un rūpniecības 
vajadzībām (piemēram, lai izpildītu prasības 
attiecībā uz tīrām telpām). Kopš uzņēmuma 
iegādes tas darbojas ar tirdzniecības 
nosaukumu MANN+HUMMEL VOKES 
AIR.

MANN+HUMMEL saviem esošajiem 
un topošajiem klientiem prezentēs 
mūsdienīgu filtrēšanas tehnoloģiju šādās 
gaidāmajās vadošajās tirdzniecības izstādēs: 
Automechanika Frankfurtē un IAA 
Commercial Vehicles Hanoverē. 

Vācijas Patentu un preču zīmju birojs 

(DPMA) jau atkal Švābijas uzņēmumu ir 
iekļāvis MANN+HUMMEL 2013. gada 50 
aktīvāko vietējo patentu pieteicēju sarakstā. 
Pagājušajā gadā uzņēmums ir iesniedzis 
231 pieteikumus. Volfs uzskata, ka tas 
ir apliecinājums uzņēmuma spējai radīt 
jauninājumus. 

Tirgus līderības apliecinājums

Uzņēmuma koncentrēšanās uz filtrēšanas 
tehnoloģijām atmaksājas. ASV neatkarīgais 
tirgus izpētes institūts Freedonia ir vēlreiz 
apliecinājis, ka MANN+HUMMEL ir tirgus 
līderis filtrācijas nozarē. Institūts filtrēšanas 
speciālistus saskata kā numur viens pasaules 
filtrācijas iekārtu tirgū. Šī tirgus kopējā 
vērtība tiek lēsta ap 45 miljardiem eiro 
(2013. gadā), un tiek prognozēts, ka līdz 
2018. gadam tās pieauguma temps būs 
6,2 procenti gadā. Freedonia kā spēcīgus 
izaugsmes virzītājspēkus min Ķīnu un 
Indiju. Šajās valstīs MANN+HUMMEL 
ir labās pozīcijās. Ķīna 2019. gadā apsteigs 
ASV un kļūs par lielāko filtrēšanas iekārtu 
atsevišķo tirgu. Nākamajā gadā tā apsteigs 
Rietumeiropu.

“Ekstremālie” TRW motociklu bremžu kluči palīdzēja uzstādīt jaunu  
rekordu Lielbritānijas superbaiku čempionātā klasē SUPERSTOCK 1000

Kompānija TRW, eksperts un līderis drošības sistēmu jomā, paziņo, ka komandas Tsingtao WK Bikes team motobraucējs Denijs 
Bučans (Danny Buchan) ir uzstādījis jaunu apļa rekordu klasē Lielbritānijas čempionāta British Superstock 1000 posmā un atrodas 
kopējā reitinga līderpozīcijās. Viņa motocikls bija aprīkots ar zīmola TRW-Lucas daļām, tostarp arī īpaši izstrādātiem sacīkšu 
bremžu klučiem.

Denijs, startējot ar motociklu Kawasaki 
ar zīmola TRW-Lucas bremžu diskiem, 
bremžu klučiem un kāpšļiem, uzvarēja 
Brands Hatch un Oulton Park trasēs (abās 
sacīkstēs atrodoties līderpozīcijās visas 
sacīkstes garumā) un šobrīd ir čempionāta 
līderis. Turklāt pieredzējušais 40 gadus 
vecais britu motobraucējs uzstādīja jaunu 
apļa rekordu 4,3 kilometrus garajā Oulton 
Park trasē – vienā no sarežģītākajiem 
sacīkšu trekiem pasaulē.

TRW motociklu daļu mārketinga 
menedžeris Ulfs Haase (Ulf Haase) 
paskaidroja: “Kā eksperti šādu 
komponentu ražošanā mēs saprotam, kāda 
kolosāla slodze sacīkšu laikā ir bremžu 
klučiem. Tāpēc mēs ražojam “ekstremālus” 
bremžu klučus, kas piemēroti izmantošanai 
motociklu sacīkstēs”. 

“No sintētiska karbonu saturoša materiāla 
ražotie bremžu kluči SCR paredzēti tikai 
profesionālai izmantošanai sacīkšu trasēs. 

Kombinācijā ar mūsu bremžu diskiem 
RAC šie bremžu kluči atklāj visu savu 
potenciālu”. 

Čempionātā MCE Insurance British 
Superbike Championship 2014 komandas 
Tsingtao WK Bikes sastāvā četrās klasēs 
startēs pieci motobraucēji. Viņu sacīkšu 
motocikli Kawasaki arī būs aprīkoti ar 
TRW-Lucas kāpšļiem, bremžu diskiem un 
bremžu klučiem.



11

Produktu jaunumi

Izvēlieties sev piemērotāko PHILIPS xenon spuldzi

Ideāli nomaināmas  
spuldzes

Drošība
līdz 50% vairāk gaismas

Drošība un stils
Maksimāls 6 000 K zilās gaismas 

efekts
 

XENON VISION XENON X-TREME VISION XENON BLUEVISION ULTRA

Gaismas krāsa Gaismas krāsa Gaismas krāsa

Standarta ksenona spuldze Standarta ksenona spuldze Standarta ksenona spuldze

Xenon Vision spuldze Xenon X-tremeVision spuldze Xenon BlueVision ultra spuldze

Silta Silta SiltaAuksta Auksta Auksta

Meklēšanai ADeCAT pasūtījumu sistēmā: Meklēšanai ADeCAT pasūtījumu sistēmā: Meklēšanai ADeCAT pasūtījumu sistēmā:

D1S

D1S
D1S

D1R

D2S

D2S

D2S

D2R

D2R

D2R

D3S

D3S

D3R

D4S

D4R

Nosaukums
Nosaukums Nosaukums

85415VIC1

85415XVC1
85415BVUC1

85409VIC1

85122XVC1

85122BVUC1

85122VIC1

85126XVC1

85126BVUC1

85126VIC1

42403XVC1

42403VIC1

42306VIC1

42402VIC1

42406VIC1

Preces kods
Preces kods Preces kods
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Pilns komplekts. Neatkārtojama kvalitāte.
Elring blīvju komplekti

Profesionālam remontam ir nepieciešams, lai visas detaļas ir ideāli piemērotas, atbilstošas, un tās būtu ātri pieejamas. Elring 
piedāvā vispusīgu programmu dzinēju, pārnesumkārbu un agregātu pilnam vai daļējam remontam. Neatkarīgi no tā, vai runa iet 
par pilnu motora, cilindra galvas vai kartera remontu - autodarbnīcas meistari var pilnībā paļauties uz “das Original”.

Remonts ir nepatīkams, bet bet bieži vien 
no tā nav iespējams izvairīties. Ja runa ir 
par profesionālu blīvējuma tehnoloģiju, 
tad pieredzējuši automehāniķi labprāt 
izvēlas Elring produkciju. Blīvju komplektu 
eksperts piedāvā pareizo risinājumu dažādām 
problēmām.

Lai jebkurā brīdī varētu piedāvāt aktuālu 
sortimentu, kas ietvertu arī jaunā tipa 
dzinējus, mēs uzturam pastāvīgu kontaktu 
ar automašīnu ražotājiem. Mūsu komanda, 
kurā ir pieredzējuši inženieri, automašīnu un 
tehnikas speciālisti, piedāvā plašas zināšanas 
blīvējuma tehnoloģijas jomā.

Blīvju komplekts katram gadījumam

Mūsdienās lielākā daļa remontadrbu tiek 
veikti cilindra galvai, proti, dzinēja augšējai 
daļai. Šim nolūkam darbnīcas izmanto 
speciālus remonta blīvju komplektus (ES). 
Atsevišķi ir pieejami blīvju komplekti 
karterim (CS). Abi kopā šie kompleti veido 
pilnu blīvju komplektu automašīnas dzinēja 
remontam (S).

Klienti visā pasaulē uzticas “Elring – 
das Original”. Viņi zina, ka blīvēšanas 
tehnoloģijas jomas profesionāļiem vienmēr ir 
piemērots risinājums problēmai.

Informāciju par visiem Elring blīvju 
komplektiem var atrast tiešsaistē:

http://www.elring.de/en/products/gasket-
sets.html

S

Blīvju komplekts pilnam 
dzinēja remontam.

ES

Blīvju komplekts cilindra 
galvas remontam

Elring galvas blīvju komplektā ietilpst visas 
blīves, kuras nepieciešamas cilindra galvas 
remontam, un tās montāžai uz motora 
bloka. Komplektā ietilpst:

• Galvas blīve
• Vārstu vāka blīve
• Kloķvārpstas blīvslēgi
• Vārstu blīvslēgi
• Ieplūdes un izplūdes kolektora blīves
• Gumijas blīvējumi

CS

Blīvju komplekts karterim.

Šeit ir visas blīves kartera remontam.



13

Produktu jaunumi



14

Produktu jaunumi

JAUNA AD PRODUKTU GRUPA

2014. gadā jauns AD produktu sortiments 
piedāvā pilna spektra klāstu tiem, 

kuri meklē kvalitāti un uzticamību.
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Volvo pusasis
SPIDAN Preces kods Automašīnas modelis

25337 V70 II, S60 FRONT RIGHT
25338 V70 II, S60 FRONT LEFT
25290 S80 FRONT LEFT
25293 S80 FRONT RIGHT
24470 C30 C70 S40 V50 FRONT LEFT
24471 C30 C70 S40 V50 FRONT RIGHT
25441 V70XC XC70 AWD FRONT LEFT
25442 V70XC XC70 AWD FRONT RIGHT

Šarnīri
APLUS Preces kods Automašīnas modelis

11117AP VW VW T4 -03 
11501AP VW VW T4 -12.95
12969AP RENAULT TRAFIC II
11146AP VW VW T4 96-03
11505AP FORD GALAXY (WGR)

Pusass šarnīri
CIFAM Preces kods Automašīnas modelis

607-736 Hyundai Tucson (JM) 2.0CRDi 06-10 -F, outer ABS48
Piedziņas vārpstas aizsegs

TRISCAN Preces kods Automašīnas modelis
8540 38812 Citroen C-CROSSER  2.2 HDiF 07-12, Peugeot 4007 2.2HDiF 07-12 -F outer 30x92x115

Sajūga komplekti
LUK Preces kods Automašīnas modelis

620 3268 00 Citroen C2/C3 1.4HDI 03-09, C3 1.4/1.6/1.4HDI 09-, Peugeot 206 1.4HDI 01-09, 207 
1.4/1.6/1.4HDI 06-, 208 1.4/1.6 12-, Bipper 1.4HDi 08- 3P kit

623 3222 00 Mazda 3 2.0CiTD 06-08, 2.2CITD 09-13, Mazda 5 05-10, Mazda 6 2.0CiDT 02-10, 3P kit, SAC 
Clutch

BLUE PRINT ADH23097 Honda CR-V 2.0/2.4 01-06 3Pkit

Sajūga gultni
LUK Preces kods Automašīnas modelis

510 0133 10 Auris 07-12, Avensis 1.6/1.8 09-11, Corolla Verso 1.6/1.8 04-09, Urban Cruiser 1.33/1.4D-4D 09-, 
Yaris II 1.33/1.4D-4D 06-11, Yaris III 1.33 11-, concave slave cylinder

510 0208 10 2.0/1.6TDCi/1.8TDCi C-Max 07-10, Focus II 04-11, Galaxy 06-10, Turneo Connect 02-13, Mazda 
3 1.6CiTD 04-13, Volvo S40/V50 1.8/2.0/1.6D 04-12, Conc. slave cylinder

Bremžu diski
AD Preces kods Automašīnas modelis

AD673265 AUDI A6 01-, A6 Allroad 06-, A8 02-10, A6L 05- -F
AD673134 BMW X3 3.0sd/xDrive35d 06-10, X5 00-07 -F
AD002919 SKODA SUPERB 02-08,VW PASSAT 96-05 -F

BLUE PRINT ADW194303 SAAB 9-5 10-, INSIGNIA 08- 17", -F
ADW194302 Opel Insignia 08-, 16" , painted, -R
ADG04358 Hyundai Coupe 02-09, i30 07-12, iX 20 10-, Tucson 04-10, Kia Ceed 06-12, Magentis 05-08, Pro 

Ceed 08-12, Sportage 04-10, Venga 10-, -F
ADC44379 PAJERO 02-, PAJERO III 00-, PAJERO IV 07-, PAJERO SPORT 97-, -R

BREMBO 09.9078.10 Logan 04-12, Micra 03-2, Note 06-13, Tiida 07-, Clio 05-13, Modus 05-12, Twingo 07-14, -F
08.A600.10 Hyundai Santa Fe II 06-10, -F

FERODO DDF1789 AURIS 07-, COROLLA 02-, -F
DDF1442 C4 04-, C4 Picasso 07-,Peugeot 207 07-, 207 SW 07-, 307 03-, -F
DDF1631 Santa Fe I/II/III 01-12, Sorento III 09-15, -F
DDF249 BMW 3ser (E36) 90-98, 316/318 (E46) 98-05, -R

KAVO BR-4752 Mazda MPV 02-06, -R
BR-4214 Kia Sorento I/II 02-09, -F

MEYLE 715 523 0013 FORD TRANSIT 06-14, -R
32-15 523 0008 Lancer Sports sedan 08-, Lancer Sportback 08-, -R

OPTIMAL BS-8278C BMW X5 07-, X6 08-, -R
BS-8510C AUDI A4 06-, A4 Allroad 09-, A5 07-, A7 10-, Q5 08-, -R
BS-8506C AUDI A4 06-12, A4 Allroad 09-12, A5 07-, -F

PROFIT 5010-2017 Citroen C-Crosser 07-12, Outlander 03-12, Outlander 12-, Peugeot 4007 07-12, -F
5010-2018 MITSUBISHI OUTLANDER 03-, PAJERO PININ 02- REAR, -R
5010-1210 MAZDA 6 02-07, -F

Sortimenta paplašinājums
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Sortimenta paplašinājums

REMSA 61510.10 Isuzu D-Max 12-, -F
61513.10 GRAND CHEROKEE IV 10-, -R
61518.00 MAZDA CX-5 (KE) 11-, -R

SWAG 60924311 Renault Espace IV 11/02-15, Vel Satis 02-09 324mm, -F
60924491 OPEL MOVANO 98-,RENAULT MASTER II 98-, MASTER III 03-, -R
80931275 Dodge Caliber 06-10, Lancer Sports sedan 08-, Lancer Sportback 08-, -F
80928441 Galant 00-03, Lancer 1.3/1.6/2.0 saloon 03-07, Lancer Wagon 1.6 03-08, -F
30914040 Transporter T4 98-03, -F

TRW DF4470 AUDI A6 04-, A6 Allroad 06-, -F
DF7352 MERCEDES BENZ GL-CLASS 06-, M-CLASS 05-, R-CLASS 06-, -R
DF7061S PAJERO 02-, PAJERO III 00-, PAJERO IV 07-, PAJERO SPORT 97-, -R
DF4766 FOCUS II 09-, GALAXY 06-, KUGA 08-, MONDEO IV 07-, S-MAX 06-, -R

Bremžu kluči
TRW Preces kods Automašīnas modelis

GDB1003 Juke 10-, Tiida 07-, Nissan 350Z 05-09, Nissan 200SX 88-93, MAXIMA QX 95-03, Suzuki SX4 
07- -F

GDB1403 Audi A3 1.8T 96-03, TT 1.8T 02-06, Leon 99-05, Toledo 99-06, Octavia 1.8T/.9TDI 98-10, 
BORA 01-05, -F

GDB1787 Renault Laguna III 07-, Laguna Coupe 07-, Twingo II 08-13, Wind 10-, -F
GDB3507 Infiniti Ex, G 08-13, Nissan/Datsun Cube 08-13, Murano 03-, Qashqai 07-14, Tiida 07-, X-Trail 

07-14, Renault Kaleos 08-, -R
FERODO FDB4136 Toyota Auris 1.8 16V 10-12, Prius 1.8 16V 11-, RAV4 2.0 16V, 2.4 16V, 2.2D 08-, -F

FDB4278 Opel Insignia 08-, Saab 9-5 10-, -F
PROFIT 5000-1621 MITSUBISHI LANCER 03-, OUTLANDER 03-, SPACE RUNNER 99-, -F

5000-1603 Isuzu D-Max 02-12, Mitsubishi Grandis 04-10, Pajero 00-, -F
5000-1604 Mitsubishi Grandis 04-10, Outlander 06-12, Pajero 00-, -R

REMSA 1570.02 Mazda 3 13-, -R
1569.02 Mazda 3 13-, -F
1561.02 Toyota Auris 12- Corolla 1.4D-4D 13-, BRAKE PAD, -F

Bremžu loku komplekts

SAMKO
Preces kods Automašīnas modelis
89640 Mitsubishi Colt 04-12, Smart Forfour 04-06, -R
87850 Toyota Avensis 97-03, -R

Bremžu suporti
REMY Preces kods Automašīnas modelis

DC73529 IVECO Daily III 99-06 -RR
DC73528 IVECO Daily III 99-06 -RL

Stūres kolonnas
SPIDAN Preces kods Automašīnas modelis

52379 Opel Combo 04-12, Corsa C 03-09, mechanical
Bremžu suporta rem. komplekti

Preces kods Automašīnas modelis

ERT 401968 Nissan NV 400 11-, Opel Movano 10-14, Master IV 10- -F, D48, 2 pistons caliper, w/o guidance

TRW SP7250 Audi A4 94-01, A6 94-97, 80 96-94, 100 82-94, BMW 3ser (E30) 82-91, Mercedes 190 (W201) 
82-93, E-class (W124) 84-95, Cordoba/Ibiza/Toledo 93-02, Inca/Caddy II 95-03, Golf III 91-97, 
Passat 88-00, Transporter T3/T4 82-03, 2 quid bolts + 2 dust covers

Piekares savienojumi
APPLUS Preces kods Automašīnas modelis

11340AP VW VW T4 all PS -96 all 96- 
11835AP OPEL ZAFIRA (F75)
14498AP VW CADDY III Box (2KA)
11251AP AUDI A4 (8D2, B5)
11389AP FORD GALAXY (WGR)

Gultņi
APLUS Preces kods Automašīnas modelis

14878AP OPEL VECTRA B (36)
14261AP AUDI A4 (8D2, B5)
14831AP BMW 3-SERIE E46
15597AP VW CADDY III Box (2KA)
15578AP CITROEN BERLINGO (MF)

Stabilizatora stieņi 
APLUS Preces kods Automašīnas modelis

14509AP AUDI A3 (8P1) 03-
14209AP VW T5 03- 
14162AP VOLVO S60
13133AP RENAULT MEGANE II 
12519AP CITROEN C3 02-
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Stūres pirksti 
APLUS Preces kods Automašīnas modelis

16044AP AUDI A6 (4F2)
12883AP SKODA SUPER B (3U4)
12469AP OPEL ASTRA G Box (F70)
11179AP AUDI 80 (81,85, B2)
11226AP SEAT AROSA (6H)

Sviras 
APLUS Preces kods Automašīnas modelis

11158AP AUDI A6 Avant (4B, C5)
11159AP AUDI A4 (8D2, B5)
11782AP AUDI A4 Avant (8D5. B5)
11160AP AUDI A4 (8E2, B6)
15159AP AUDI A4 (8E2, B6)

Gultņi un rumbas 
OPTIMAL Preces kods Automašīnas modelis

892929 VOLVO V70
502148 BMW 3 serie
04-P377 AUDI A4/A6
202218 OPEL/SAAB Astra/Vectra/Zafira/9-3/9-5
891591 VOLVO XC90

Gultņi un rumbas 
MONROE Preces kods Automašīnas modelis

SP3868 AUDI A6
SP2301 BMW 5/7 series 
SP0042 AUDI A4
SP3590 BMW W60
SP0313 OPEL ASTRA/VECTRA

Ģeneratora skriemeļi
VALEO Preces kods Automašīnas modelis

588002 PSA, FIAT, FORD 1.4,1.6,1.9,2.0,2.2 D 1996-
588003 PSA, FIAT, FORD 1.4,1.6,1.9,2.0,2.2 D 1996-
588004 DACIA, NISSAN, RENAULT 1.4,1.5,1.6 1998-
588005 DACIA, NISSAN, RENAULT 1.4,1.5,1.6 1998-
588006 FIAT, ALFA, OPEL SUZUKI 1.0,1.2,1.3,1.4 1999-

Dzesēšanas radiatori
VALEO Preces kods Automašīnas modelis

234388 OPEL ASTRA 2.0,2.2 DTI 1999-2005
231757 AUDI, VW, SKODA 2.4,2.5,2.2.6,2.7,2.8,4.0 (D) 1997-2005
735557 VW GOLF VII 1.2,1.6 TSI,TDI 2012-
232361 AUDI, VW 1994-2005
232729 OPEL 1.4,1.6,1.8,2.2 1998-2005

Celiņu siksnas komplekti 
GATES Preces kods Automašīnas modelis

K036PK1708 CITROEN, PEUGEOT 1.4,1.6 HDI 2001-
K015PK940 OPEL 1.4,1.6,1.8 1999-2010
K015PK1750 DACIA, RENAULT 1.4,1.6,1.8,2.0 2004-
K016PK1708 CITROEN, FIAT, PEUGEOT 1.8,2.0,2.2 2001-2011
K026PK1750 CITROEN, PEUGEOT 2.0 HDI 1999-2007

Zobsiksnas jostas komplekti  
BGA Preces kods Automašīnas modelis

TB9510K ALFA, FIAT 1.9 JTDM 2003-2011
TB9504K ALFA, FIAT, OPEL, SAAB, SUZUKI 1.9 JTD(M) 2003-2011
TB0108K AUDI 1.9 TD 1991-1994
TB1300K CHRYSLER, JEEP 2.5,2.8 2000-2008
TB6701K CITROEN, FIAT, PEUGEOT 2.0 HDI 2003-2006

Zobsiksnas jostas komplekti ar ūdens sūkni 
BGA Preces kods Automašīnas modelis

TB9510CPK ALFA, FIAT 1.9 JTD(M) 2003-2011
TB2202CPK ALFA, FIAT 1.9 JTD(M) 2003-2011
TB1400CPK-2 CITROEN, FIAT, PAUGEOT 1.4 1996-
TB1420CPK-1 CITROEN, FIAT, PEUGEOT 1.9 D 1999-2006
TB6701CPK CITROEN, FIAT,                PEUGEOT 2.0 HDI 2003-2006

Gāzu sadales mehānisma piedziņas ķēdes komplekti 
BGA Preces kods Automašīnas modelis

TC0380FK Alfa Romeo, Fiat, Opel 1.3 JTD 2003-
TC2020K BMW 1,3 SERIES, X3,Z4 2001-2010
TC0385FK Ford 1.3,1.6 2001-2008
TC0090FK Ford 2.0,2.2,2.4 2000-2007
TC2000FK Ford 2.0,2.2,2.4 2000-2007
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“TOTAL“: Ļoti augstas efektivitātes motoreļļa benzīna un dīzeļa 
dzinējiem, kas ir pielāgota darbam visos smagos ekspluatācijas 
apstākļos

“TOTAL“: Ļoti augstas efektivitātes motoreļļa dīzeļdzinējiem

Jaunumi eļļu sortimentā

“TOTAL”: Pilnīgi sintētiskā motoreļļa, ieteicama 
visiem turbodīzeļiem un atmosfēras motoriem 
automašīnās un vieglās kravas automašīnās

“TOTAL”: Jaunā Low SAPS paaudzes eļļa, speciāli 
izstrādāta PEUGEOT, CITROEN un TOYOTA 
dzinējiem ar DPF filtriem

“TOTAL“: Jaunā Low SAPS paaudzes eļļa, speciāli 
izstrādāta BMW un Mercedes-Benz Group 
dzinējiem ar DPF filtriem

“TOTAL“: Jaunās paaudzes Low SAPS dzinēja eļļa, 
speciāli izstrādāta, lai atbilstu Volkswagen grupas 
transportlīdzekļu ar DPF filtriem tehniskajām 
prasībām 

“TOTAL“: Sintētiskā motoreļļa “low-SAPS”  
smagai un industriālai tehnikai

“TOTAL“: Izcila sintētiskā motoreļļa 
dīzeļdzinējiem ar Fuel Economy tehnoloģiju 
priekšrocībām

Motoreļļa Quartz 9000 5W40

Motoreļļa Quartz INEO L-Life 5W30

Motoreļļa Rubia Polytrafic 10W40

Motoreļļa Quartz INEO ECS 5W30

Motoreļļa Rubia TIR 8900 10W40

Motoreļļa Rubia TIR 7400 15W40

Motoreļļa Quartz INEO MC3 5W30

Motoreļļa Rubia TIR 9200 FE 5W30

Specifikācijas: ACEA-A3/
B4, API SM/CF, MB229.3, VW 
502.00/505.00, PSA B71 2296, 
BMW LL-01

Preces kods:  
5W40 Quartz 9000 1L 
5W40 Quartz 9000 5L

Specifikācijas:  
ACEA-C3, VW 504.00/507.00,  
MB 229.51, BMW LL-04,  
Porsche C30

Preces kods:  
5W30 Quartz INEO L-Life 1L 
5W30 Quartz INEO L-Life 5L 
5W30 Quartz INEO L-Life 60L 
5W30 Quartz INEO L-Life 208L

Specifikācijas:  
ACEA-A3/B4/E5/E7, API CI-4/SL, MAN 
M3275, VDS-3, MB-228.3/229.1 IVECO, 
SCANIA, DAF, Renault RLD2

Preces kods:  
10W40 RUBIA POLYTRAFIC 208L 

Specifikācijas:  
ACEA C2 & A5/B5, PSA 
Peogeot/Citroen B71 2290

Preces kods:  
5W30 Quartz INEO ECS 1L 
5W30 Quartz INEO ECS 4L 
5W30 Quartz INEO ECS 5L  
5W40 Quartz INEO ECS 208L

Specifikācijas:  
ACEA-E6/E4/E7, API CI-4, MB-
228.51 MAN M3477/M3277 CRT/
M3271-1, VDS-3, DAF, IVECO 
SCANIA Low-Ash, Renault RLD2

Preces kods:  
10W40 RUBIA TIR 8900 208L 
10W40 RUBIA TIR 8900 20L

Specifikācijas:  
ACEA-E5/E7, API CI-4/SL, MB-228.3, SISU, 
MAN M3275, VDS-3, SCANIA, IVECO, 
DAF-E7, Renault RLD2

Preces kods:  
15W40 RUBIA TIR 7400 208L

Specifikācijas:  
ACEA-C3, API SN/CF, 
MB229.31/229.51, VW 
502.00/505.01, GM dexos2,  
BMW LL-04, Ford  
WSS-M2C 917A  
Preces kods:  
5W30 Quartz INEO MC3 1L 
5W30 Quartz INEO MC3 5L 
5W30 Quartz INEO MC3 60L 
5W30 Quartz INEO MC3 208L

Specifikācijas:  
ACEA-E4/E7, API CF, MB-
228.5, Renault RLD2 MAN 
M3277, VDS-3, DAF, IVECO 

Preces kods:  
5W30 RUBIA TIR 9200 FE 208L 

“AD“: Jaunā Low SAPS paaudzes eļļa, speciāli izstrādāta PEUGEOT, 
CITROEN un TOYOTA dzinējiem ar DPF filtriem

“AD“: Dzesēšanas šķidrums VAG grupas transportlīdzekļu jaunās 
paaudzes dzēsēšanas sistēmām

Dzēsēšanas šķidrums -38C VW TL 774J (G13)Motoreļļa 5W30 C2 Pilnīgi sintētiskā

Specifikācijas:  
ACEA-C2, API SM/CF  
PSA B71 2290 (CITROEN/PEUGEOT with DPF)

Preces kods:  
5W30 C2 AD 5L 

Specifikācijas:  
VW TL 774J, BS6580, SAE J1034, ASTM D3306, 
NATO  S759E/L1415C

Preces kods:  
Antifreeze AD -38C G13 1L  
Antifreeze AD -38C G13 5L
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“ELF“: Jaunā Low SAPS paaudzes eļļa, speciāli izstrādāta RENAULT 
dzinējiem ar DPF filtriem

“ELF“:  Jaunās paaudzes Low SAPS dzinēja eļļa, speciāli izstrādāta, 
lai atbilstu Volkswagen grupas transportlīdzekļu ar DPF filtriem 
tehniskajām prasībām 

“ELF“: Jaunā Low SAPS paaudzes eļļa speciāli izstrādāta BMW un 
Mercedes-Benz Group dzinējiem ar DPF filtriem

“ELF“: Ļoti augstas efektivitātes motoreļļa no ELF ELF Synthetic Technology 
benzīna un dīzeļdegvielas automašīnu dzinējiem, un jo īpaši Volkswagen TDI 
iešās iesmidzināšanas dīzeļa dzinējiem, kas aprīkoti ar sūkni-inžektoru.

“SWAG“: Speciālā keramiskā smērviela inžektoriem un kvēlsvecēm “SWAG“: Pilnīgi sintētisks bremžu šķidrums

“VAG“: Pilnīgi sintētiska motoreļļa VAG grupas transportlīdzekļiem 
ar DPF filtriem “AdBlue“: Dīzeļa izplūdes šķidrums

ELF Evolution FULL-TECH FE 5W30

ELF Evolution FULL-TECH MSX 5W30

G 052 195 M2, M4

ELF Evoliution Full-Tech LLX 5W30

ELF Evoliution 900 DID 5W30

SWAG DOT 4 Plus

AdBlue / DEF

Specifikācijas:  
ACEA-C4, Renault RN 0720  
diesel engines with DPF  

Preces kods:  
5W30 Evolution FULL-TECH FE 1L  
5W30 Evolution FULL-TECH FE 5L 

Specifikācijas:  
ACEA-C3, API-SN/CF, MB 229.51, BMW LL-
04 VW 502.00/505.01, GM Dexos2

Preces kods:  
5W30 Evolution FULL-TECH MSX 1L  
5W30 Evolution FULL-TECH MSX 5L 
5W30 Evolution FULL-TECH MSX 208L

Preces kods:  
10926712 (special ceramic grease +1400C)

Specifikācijas:  
VW 504.00/507.00

Preces kods:  
5W30 VW Longlife III 1 L 
5W30 VW Longlife III 5 L 

Specifikācijas:  
ACEA-C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51,  
BMW LL-04, Porsche C30

Preces kods:  
5W30 Evolution FULL-TECH LLX 1L  
5W30 Evolution FULL-TECH LLX 5L

Specifikācijas:  
ACEA-C3, API SM/CF, VW 
502.00/505.00/505.01  

Preces kods:  
5W30 Evolution 900 DID 1L  
5W30 Evolution 900 DID 5L

Specifikācijas:  
VW TL 766 X/Y, FORD SAM 6C9103A, 
Renault 41-02-001, Crysler DBL 2829 AA

Preces kods:  
32923930 (DOT 4 PLUS 1L) 
99900004 (DOT 4 PLUS 0,25L)

Specifikācijas:  
MB A 000 583 0107, BMW 83190441139, 
VW G052910A2, Mazda 0000-AD-002, 
Peogeot/Citroen 1611328380

Preces kods:  
AD Blue 1,89 L
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AD akumulatoru kvalitāti garantē pasaulē pazīstamākais ražotājs
AD akumulatori ir vispiemērotākie ziemeļvalstu klimatam. Ieviešot vairākus jauninājumus un pilnveidi akumulatoru

ražošanas tehnoloģijā, ir radītas jaunas paaudzes akumulatori, kas sevi lieliski pierāda ziemeļvalstīs.

AD akumulatoru īpašības:

• akumulatoru ražošanā izmantotie 
pārsegi - separatori paildzina akumulatoru 
lietošanas laiku;

• radiālās konstrukcijas režģi palielina 
strāvu automašīnas iedarbināšanai aukstā 
laikā un citus tehniskos parametrus;

• akumulatoriem gandrīz nemaz nav 
nepieciešama apkope un tie patērē ļoti 
nelielu ūdens daudzumu;

• pateicoties zemajai pašizlādei, papildus 
neuzlādējot ir iespējams izmantot 
akumulatoru līdz pat pus gadam;

• akumulatori stabili darbojas pie lielas 
slodzes, tādēļ lieliski piemēroti arī 
dīzeļdzinēju automašīnām;

• akumulatori atbilst augstajām pasaules 
kvalitātes un vides prasībām.

AD preču zīmola nevainojamo kvalitāti 
apstiprina fakts, ka turpmāk AD 
akumulatoriem tiek piešķirta garantija līdz 
pat 3 gadiem.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Sagatavošana

Akumulators ir uzpildīts ar skābi, uzlādēts, 
sagatavots lietošanai. Skābes blīvums 1.28± 
0.01 kg/l, spriegums starp spailēm -12.5 
V (6 V akumulatoriem 6.2 - 6.4 V) pie 
+25°C.

2. Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Noteikti 
uzlādējiet akumulatoru, ja skābes blīvums 
ir mazāks kā 1.21 kg/l, vai spriegums 
ir 12,4 V, 6 V akumulatoriem – 6.2 
V Turiet akumulatoru horizontāli un 
transportējot novietojiet tā, lai neapgāztos. 
Noņemiet pozitīvā pola aizsargvāciņu, kad 
akumulators ir ievietots un piestiprināts 
automašīnā un tikai pirms akumulatora 
pieslēgšanas automobiļa elektrosistēmai. 
No jaunā akumulatora noņemto 
aizsargvāciņu uzlieciet uz vecā akumulatora 
pozitīvā pola. Tādējādi akumulatoru 
aizsargāsiet no nejauša īssavienojuma.

3. Ierīkošana automašīnā

Ja automašīnas vai papildus elektroiekārtas 
(audio aparatūra, signalizācija, 
sakarlīdzekļi) ražotājs neizvirza īpašas 
prasības vai nosacījumus, tad:

• Izslēdziet dzinēju un visas iekārtas, kas 
patērē elektroenerģiju.

• Izmantojot metāla instrumentus, 
izvairieties no īssavienojuma izraisīšanas.

• Vispirms atvienojiet negatīvā pola spaili, 
pēc tam pozitīvā pola spaili.

• Atskrūvējiet un noņemiet akumulatora 
turētāju.

• Izceliet veco akumulatoru un tā vietā 
novietojiet jauno.

• Pieskrūvējiet atpakaļ akumulatora 
turētāju un pievelciet tā, lai akumulators

nekustās un stingri turas savā vietā.

• No akumulatora poliem un vadu spailēm 
notīriet svina oksīdu un netīrumus, kā arī 
ieeļļojiet ar tam paredzētu eļļu (ja nezināt, 
kādu eļļu jālieto, jautājiet akumulatora 
pārdevējam).



22

Sezonas produkti

• Vispirms pievienojiet pozitīvā pola spaili, 
pēc tam negatīvā pola. Pārbaudiet, vai 
pietiekami pievilkāt spailes.

• Ja vecajam akumulatoram ir papilddetaļas 
(pola pārsegs, gāzes rezervuārs, izliekums, 
caurulīte, turekļi, aizbāžņi u.c.), tad 
noņemiet papilddetaļas vecajam 
akumulatoram un nepieciešamības 
gadījumā uzstādiet jaunajam.

• Atstājiet vismaz vienu gāzes atveri 
neaiztaisītu (tas attiecas arī uz veco 
akumulatoru).

4. Uzlāde

• Atvienojiet un izņemiet akumulatoru no 
automašīnas.

• Nelādējiet akumulatoru dzīvojamās 
telpās un iespējamu uguns un liesmas 
avotu tuvumā.

• Telpām ir jābūt labi vēdinātām; 
temperatūrai ne zemākai kā +10°C.

• Izmantojiet tikai tam paredzētus 
līdzstrāvas akumulatoru lādētājus. Rūpīgi 
izlasiet lādētāja ražotāja ieteikumus un tos 
ievērojiet.

• Akumulatora pozitīvo polu pieslēdziet 
lādētāja pozitīvās izejas spailei, negatīvo 
polu – lādētāja negatīvās izejas spailei.

• Lādētāju ieslēdziet tikai pēc tam, kad 
ir pievienots akumulators, savukārt 
izslēdziet pēc uzlādes pabeigšanas un pirms 
akumulatora atvienošanas.

• Ieteicamā uzlādes strāva (ampēros, A): 
1/10 no akumulatora kapacitātes (Ah).

• Ja skābes temperatūra paceļas virs 55°C 
vai spriegums vairāk kā 16.3 V, 6 V 
akumulatoriem 8.1 V samaziniet uzlādes 
strāvu.

• Pavisam izlādējušos akumulatorus jālādē 
ne mazāk kā 20 stundas. Neesiet pārsteigti, 
ja reizēm uzlādei ir nepieciešamas divas 
diennaktis.

• Pilnībā uzlādēta akumulatora skābes 
blīvums ir 1.28+ 0.01 kg/l, spriegums starp 
spailēm – 12.6 V pie +25°C, savukārt, 
tikko pēc lādētāja atvienošanas - 14- 14,2 
V, 6 V akumulatoriem – 6.3 V

• Akumulators ir pilnībā uzlādēts, kad 
skābes blīvums un uzlādes spriegums divas 
stundas vairs nepaaugstinās.

• Pārbaudiet elektrolīta līmeni un, ja 
nepieciešams, papildiniet ar destilētu 

ūdeni. Nekad nelejiet skābi vai elektrolītu. 
Elektrolīta uzpildīšana notiek rūpnīcā un 
visā akumulatora ekspluatācijas laikā to 
“pastiprināt” vai mainīt nav nepieciešams.

5. Apkope

• Akumulatoram ir jābūt tīram un sausam.

• Regulāri pārbaudiet elektrolīta līmeni 
akumulatora sekcijās un nepieciešamības 
gadījumā papildiniet tikai ar destilētu 
ūdeni (elektrolīta līmeni pārbauda 
uzlādētam akumulatoram). Elektrolīta 
līmenim ir jābūt 10 mm virs svina 
elementu bloka. Ja nākas bieži un ar lielu 
ūdens daudzumu papildināt akumulatoru, 
pārbaudiet ģeneratora sprieguma releju.

• Akumulatora uzlādes iekārtai automašīnā 
ir teicami jāstrādā. Darbojoties dzinējam, 
spriegumam uz pievienota akumulatora 
poliem ir jābūt no 13.9V līdz 14.4V, 
6 V akumulatoriem – no 6.9 V līdz 
7.3 V, 24 V sistēmām – no 27.6 V līdz 
29.2 V neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgti 
papildus elektroenerģijas patērētāji (tālās/
tuvās gaismas, stikla apsilde, ventilators, 
kondicionieris, audio aparatūra utt.) vai 
nē.

• Ekspluatējot akumulatoru apgrūtinātos 
apstākļos (regulāri braucot pa pilsētu, 
lietojot lukturus vai daudz elektroenerģiju 
patērējošas iekārtas, esot lielam karstumam 
vai aukstumam) ir katru mēnesi jāpārbauda 
akumulatora stāvoklis un, ja nepieciešams, 
papildus jāuzlādē. 24 V sistēmās, lai 
nodrošinātu vienādus apstākļus, ne retāk 
kā reizi mēnesī mainiet akumulatorus 
vietām.

• Neatstājiet izlādējušos akumulatoru, 
nekavējoties to uzlādējiet. Fizikāloķīmisko 
akumulatora īpašību dēļ dziļas izlādes 
gadījumā sākas aktīvās vielas, kas 
atrodas svina plāksnēs, sadalīšanās. 
Šis process ir neatgriezenisks, tādēļ 
izlādējies akumulators ātri zaudē 
kapacitāti un jaudu. Nelietojiet nekādas 
papildus ķīmiskās vielas vai tā saucamos 
“uzlabotājus”.

• Ja elektrolīta blīvums ir zemāks par 1.21 
kg/l vai spriegums ir mazāks kā 12.3 V, 
6 V akumulatoriem mazāks kā 6.15 V, 
akumulators ir obligāti jāuzlādē.

• Neatstājiet neuzlādētu akumulatoru 
aukstumā. Akumulators, kura spriegums 
ir 12V, 6 V akumulatoram 6 V, elektrolīta 

blīvums 1.140 kg/l, aizsalst pie - 15°C, vēl 
vairāk izlādējies akumulators var aizsalt 
-10°C aukstumā. Izveidojušies ledus 
kristāli saārda svina plākšņu aktīvo masu.

• Neatstājiet automašīnu bez ekspluatācijas 
ar ieslēgtu signalizāciju ilgāk kā 15

dienas.

• Neatstājiet automašīnu ar nevajadzīgi 
ieslēgtām elektroenerģiju patērējošām 
ierīcēm. “Tuvās gaismas” pilnībā uzlādētu 
55Ah kapacitātes akumulatoru izlādēs 4 – 
6 stundās.

• Visos gadījumos akumulatoru 
izlādējot tā, ka neizdodas iedarbināt 
transportlīdzekli, akumulators ir jāuzlādē 
ar stacionāro lādētāju (transportlīdzekļa 
ģenerators akumulatoru pilnībā uzlādēt 
nevar).

6. Palīgiedarbināšana no citas automašīnas 
akumulatora

• Izmantojiet tikai tam speciāli paredzētus 
vadus.

• Abu automašīnu elektrosistēmām ir jābūt 
ar vienādu spriegumu.

• Abu automašīnu dzinējiem ir jābūt 
izslēgtiem.

• Ar vienu vadu savienojiet abu 
akumulatoru pozitīvos polus. Cita vada 
vienu galu pieslēdziet pie palīgautomašīnas 
akumulatora negatīvā pola, otru galu 
piestipriniet automašīnas, ko nevar 
iedarbināt, virsbūvei tā, lai pieskartos 
plikam metālam un lai savienojuma 
vieta būtu attālināta no akumulatora. 
Vadieties pēc automašīnas iedarbināšanas 
instrukcijas. Mēģiniet automašīnu 
iedarbināt ne ilgāk kā 15 sekundes.

• Atvienojiet vadus atpakaļējā kārtībā.

7. Akumulators bez ekspluatācijas

• Uzlādējiet akumulatoru pilnībā un 
uzglabājiet sausā, vēsā vietā (0°C gaisa 
temperatūras apstākļos pašizlādēšanās 
praktiski nenotiek). Ja nelietotais 
akumulators tiek atstāts automašīnā, 
atvienojiet negatīvo spaili.

• Pārbaudiet akumulatora stāvokli reizi 3 
mēnešos un, ja ir nepieciešams, papildus 
uzlādējiet (skat.4.p.). Akumulators bez 
ekspluatācijas diennaktī pašizlādēšanās dēļ 
var zaudēt līdz 1% no savas kapacitātes un 
tas nav uzskatāms par ražošanas defektu.
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Ceļā uz panākumiem ar 
NGK indukcijas spolēm.

NGK indukcijas spoles
Bezgalīgs visums ar indukcijas 
spolēm. Galaktiska kvalitāte!

FASCINEJOSI

NGK_Anz_Spock_A4_LV.indd   1 03.04.14   13:23
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Progresīvās tehnoloģijas nostiprina VARTA® produktu portfeli,  
lai apmierinātu tirgus pieaugošās prasības 

Attēls 1: Jaunais VARTA Promotive EFB akumulators

Attēls 2: Jaunais VARTA Promotive EFB akumulators griezumā

Attēls 3: Jaunais VARTA Silver Dynamic AGM Attēls 4: Jaunais VARTA Blue Dynamic EFB

Jaunais VARTA Promotive EFB 
akumulators ar unikālu skābes 
cirkulācijas sūkni 

Johnson Controls — pasaules mēroga 
daudznozaru rūpniecības uzņēmums, 
kurš galvenokārt darbojas automobiļu un 
celtniecības nozarē — piedāvā tirgū jaunu 
VARTA akumulatoru ar EFB tehnoloģiju. 
Tas ir jauns inovatīvs akumulators, kas 
paredzēts smagajiem komerciālajiem 
kravas transportlīdzekļiem, un, kas atbilst 
šodienas kravas automašīnu šoferu un kravas 
autoparku vajadzībām. 

Prasības attiecībā uz smago komerciālo 
transportlīdzekļu akumulatoriem pastāvīgi 
aug. Mūsdienās kravas automašīnas ir 
aprīkotas ar daudzām elektroniskajām 
ierīcēm, piemēram, izklaides sistēmām, 
ledusskapjiem un mikroviļņu krāsnīm. 
VARTA Promotive EFB ir pirmais 
kravas automašīnu EFB akumulators ar 
unikālu skābes cirkulācijas sūkni, un ir 
īpaši paredzēts augstas efektivitātes kravas 
automobiļiem ar lielu enerģijas patēriņu, kā 
arī augstām prasībām attiecībā uz pretestību 
intensīvai vibrācijai, tostarp, atbilst 
prasībai to uzstādīt to šasijas aizmugurē. 
Akumulatora tehnoloģiskās īpašības 
garantē uzlabotu veiktspēju un braukšanas 
uzticamību. Inovatīvais skābes cirkulācijas 
sūknis efektīvi novērš skābes noslāņošanos 
efektu. Promotive EFB kalpo ilgāk pa 
citiem šodien tirgū pieejamajiem standarta 
akumulatoru risinājumiem. Promotive 
EFB akumulators ir izgatavots saskaņā ar 
augstākajiem kvalitātes standartiem Eiropā, 
un tas uzticami darbinās kravas automobiļus 
un ievērojami samazinās to dīkstāvi.

Unikālais skābes cirkulācijas sūknis ir 
VARTA īpašā tehnoloģija, kas garantē 
labāku skābes cirkulāciju un uztur uzlādes 
kapacitāti visaugstākajā līmenī. Akumulators 
kalpos daudz ilgāk, un ievērojami tiks 
samazināts atteices risks. Ar jauno VARTA 
Promotive EFB akumulatoru vairumtirgotāji 
un kravas automašīnu parki spēs saviem 
klientiem piedāvāt inovatīvu tehnoloģiju, 
kas atbilst mūsdienu kravas automašīnu 
prasībām. Tāpat tas arī nodrošina papildu 
uzticamību, un palīdz novērst kļūmju 
risku.», stāsta prezidente un ģenerāldirektore 
pēcpārdošanas tirgū EMEA (Eiropā, Tuvajos 
Austrumos un Āfrika) Florence Baijola 
(Florence Bailleul).

Jaunie EFB un AGM akumulatori — 
vēl plašākām VARTA® automobiļu 
akumulatoru izvēles iespējām

Dinamisko krāsu trio (MELNA, ZILA un 
SUDRABA) ir papildina divas progresīvas 
tehnoloģijas — AGM un EFB. “Mūsdienās 
patērētāji arvien vairāk pieprasa videi 
draudzīgus un augstas kvalitātes produktus, 
kas ražoti Eiropā,” stāsta Baijola.  “Johnson 
Controls izprot šīs mainīgās kravas auto 
šoferu prasības un vienā paketē sniedz 
progresīvas tehnoloģijas, lai piedāvātu videi 
draudzīgus akumulatorus ar pagarinātu 
dzīves ciklus .”

Jaunpievienotie VARTA BLUE DYNAMIC 
EFB un VARTA SILVER DYNAMIC 
AGM akumulatori ir ideāls risinājums 
automašīnām ar augsto tehnoloģiju 
aprīkojumu ar maksimālu enerģijas 
patēriņu, kā arī ideālas savietojamības 
risinājums transportlīdzekļiem ar Start-
Stop tehnoloģiju. Abi akumulatori 
nodrošina garāku ciklu skaitu, uzticamību 
un lielu palaides jaudu. AGM un EFB 
akumulatori ir izgājuši ārkārtīgi tīram 
ražošanas procesam, kurā ir par 20% mazāks 
enerģijas patēriņš, kā arī par 20% mazākas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
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BLUE DYNAMIC EFB 
PAPILDU ENERĢIJA

Jaudīgs, nepārspējams akumulators, ja nepieciešama 
augsta veiktspēja.

• Garāks kalpošanas ciklu skaits salīdzinājumā ar parastajiem 
akumulatoriem.

• Īpaši izstrādāts transportlīdzekļiem ar bāzes Start-Stop 
funkcionalitāti.

• VARTA® EFB (Enhanced Flooded Battery = uzlabots 
akumulators ar šķidro elektrolītu) tehnoloģija ar 
nemainīgi augstu veiktspēju automašīnām, kurās ir daudz 
aprīkojuma.

• Ekoloģiski tīrs ražošanas process, kurā ir par 20% mazāks 
enerģijas patēriņš, kā arī par 20% mazākas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Noslēgts utilizācijas cikls ar ecosteps®, kas ļauj 
ietaupīt resursus, tādējādi aizsargājot vidi.

• PowerFrame režģa tehnoloģija lielai palaides jaudai un 
uzticamiem starta raksturlielumiem.

SILVER DYNAMIC AGM 
PREMIUM ENERĢIJA

Premium akumulators ar nepārspējamu veiktspēju.

• Garāks ciklu skaits salīdzinājumā ar parastajiem 
akumulatoriem.

• Īpaši izstrādāts transportlīdzekļiem ar progresīvo Start-Stop 
funkcionalitāti ar rekuperatīvo bremzēšanu īpaši jaudīgiem 
dzinējiem un automašīnām, kurās ir daudz aprīkojuma.

• Ekoloģiski tīrs ražošanas process, kurā ir par 20% mazāks 
enerģijas patēriņš, kā arī par 20% mazākas siltumnīcefekta 
gāzu emisijas. Noslēgts utilizācijas cikls ar ecosteps®, kas ļauj 
ietaupīt resursus, tādējādi aizsargājot vidi.

• PowerFrame režģa tehnoloģija lielai palaides jaudai un 
uzticamiem starta raksturlielumiem.

• Pateicoties akumulatora konstrukcijai no tā neizplūdīs 
šķīdums, pat, ja tas būs bojāts.

VSSP 2.1 ļauj darbnīcām veikt ātru 
akumulatoru nomaiņu

Turklāt Johnson Controls izrāda VARTA 
Start-Stop apkopes programmas nākamo 
paaudzi (VSSP 2.1). VSSP 2.1 darbnīcām 
ļauj veikt visu akumulatoru nomaiņu 
ātri un vienkārši. Pateicoties jaunajai 
integrētajai bezsaistes funkcijai, iekārta 
var darboties bez interneta savienojuma, 
tādējādi to var elastīgi izmantot ikvienā 
darbnīcā. Pateicoties ātrākai, optimizētai 
izvēlnes navigācijai un ilustrētai nomaiņas 
instrukcijai, sarežģītu akumulatora 
nomaiņu iespējams veikt lietotājiem 
draudzīgākā veidā. 

“Progresīvās tehnoloģijas stiprina VARTA 
produktu klāstu un ļauj apmierināt arvien 
pieaugošās tirgus prasības”, saka Baijola.  
“Mēs nodrošinām pilnīgu produkta 
un apkopes piedāvājumu, kas atbilst 
mainīgajām tirgus prasībām un gaidām.”

Par Johnson Controls Power Solutions 
risinājumiem

Johnson Controls Power Solutions – ir 
automašīnu svina-skābes akumulatoru, 
kā arī progresīvo akumulatoru Start-
Stop hibrīdauto un elektriskajiem 
transportlīdzekļiem paredzēto 
akumulatoru pasaules līderis. Mūsu 50 

ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas 
centri nodrošina vairāk nekā vienu 
trešdaļu no pasaules svina-skābes 
akumulatoriem, kas paredzēti lielākajiem 
automašīnu ražotājiem un pēcpārdošanas 
mazumtirgotājiem. Izmantojot pašu 
radītās inovācijas, mēs veidojam 
progresīvo akumulatoru nozari hibrīda 

un elektriskajiem transportlīdzekļiem. 
Mēs bijām pirmais uzņēmums pasaulē, 
kas masveidā sāka ražot litija-jonu 
akumulatorus hibrīdautomobiļiem. 
Uzņēmuma apņemšanos nodrošināt 
ilgtspējību apliecina mūsu pasaules līmeņa 
tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes 
spējas.

Attēls 5: VARTA akumulators
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Profesionāli un kvalitatīvi produkti no “CRC”

“CRC” ir atzīts par profesionālu augstas kvalitātes aerosolu un smērvielu, pretkorozijas līdzekļu un ķīmiskās tīrīšanas līdzekļu 
piegādātāju.

“CRC” dominē produktu kvalitātes un prasību atbilstības jomā. Uzņēmuma novatoriskā izpētes un attīstības komanda arvien 
izstrādā jaunus un pilnveido esošos produktus, lai varētu veikt darbu vēl ātrāk, vienkāršāk un drošāk.

“CRC Industries” produkti tiek ražoti vienā vietā, tāpēc ir iespējams veikt ražošanas procesa pārvaldību. Visas izejvielas un 
galaprodukti tiek stingri kontrolēti kvalitātes kontroles nodaļā. Lai nodrošinātu augstu kvalitāti un labas ekspluatācijas īpašības, 
pastāvīgi tiek ņemti partiju paraugi.

ISO 9001:2008
“CRC” ir sertificēts saskaņā ar ISO 9001:2008 standartu un ievēro visstingrākās kvalitātes prasības. 

Kopš 1996. gada “CRC Industries” rūpnīca ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001 standartu. ISO sertifikācijas 
priekšrocības mūsu klientus sasniedz ar konsekventu preču un pakalpojumu atbilstību prasībām, nodrošinot 
augstāko kvalitāti, vides saudzēšanu, drošību un uzticamību. 

“AD Baltic” mērķis ir sniegt Jums palīdzību remontējot automobiļus, samazinot kļūdīšanās iespēju, efektīvi aizsargājot dažādus 
komponentus no iespējamas vides un temperatūras ietekmes vai nolietošanās. “AD Baltic” piedāvāto preču klāstā atradīsiet:

“CRC 5-56“ 
Preces kods: 5-56 300 ML

Universāla smērviela.
Atgrūž mitrumu.
Novērš elektrisko daļu bojāšanos.
Ieeļļo, atbrīvo sarūsējušus un iestrēgušus 
mehānismus.
Aizsargā no mitruma un korozijas.

“CRC Copper paste“ (vara smērviela) 
Preces kods: COPPER PASTE 300 ML

Aizsargā skrūves, starplikas un citas 
savienojuma daļas no iesprūšanas.
Izturīga pret ļoti augstu temperatūru.
Ūdensizturīga.
Piemīt pretkorozijas īpašības.

“CRC Brakleen“ 
Preces kods: BRAKLEEN 500 ML

Ātri žūstošs bremžu tīrīšanas līdzeklis ar 
spēcīgu iedarbību.
Paredzēts, lai ātri un efektīvi notīrītu dubļus, 
smērvielas, putekļus no bremžu klučiem un 
citus netīrumus.
Neatstāj nosēdumus.
Piemērots bremžu un sajūga disku tīrīšanai.

“CRC Multilube“ 
Preces kods: MULTILUBE 500 ML

Daudzfunkcionāla smērviela.
Izturīga pret mitrumu, vibrāciju un lielu 
spiedienu.
Smērviela ir viskoza, tāpēc tai ir laba saķere 
ar smērējamo virsmu un tā nenotek.
Lieliski piemērota no laikapstākļiem 
nepasargātu vietu eļļošanai.

“CRC air sensor clean“
 Preces kods: AIR SENSOR CLEAN 200 ML

Produkts paredzēts gaisa masas mērītāju 
tīrīšanai.
Efektīvi tīra un atjauno gaisa masas mērītāja 
sensoru jūtību tādā veidā atvieglojot dzinēja 
iedarbināšanu un uzlabojot tā darbību.

“CRC Rost flash“ 
Preces kods: ROST FLASH 500 ML

Preces kods: ROST FLASH 500 ML
Ātri atbrīvo korozijas bojātos savienojumus.
Sašķeļ rūsas un dubļu kārtu ar spēcīgu 
termisko triecienu (līdz –40°C).
Atbrīvo dubļu, korozijas vai izžuvušas 
smērvielas dēļ iestrēgušas metāla daļas.
Ātri iesūcas.
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Jūs varat kontrolēt bremžu trokšņus

Bremžu trokšņi ir viens biežākajiem iemesliem, kāpēc autovadītāji izmanto autoservisa pakalpojumus. Tā var būt komplicēta 
problēma, un bieži vien to ir sarežģīti atrisināt.

KAS IR BREMŽU TROKSNIS?

Bremžu troksni parasti rada vibrācija, kuru daļēji izraisa transportlīdzekļa riteņa beigu daļa — vieta starp riepu un savienojumu ar šasiju. 
Bieži vien pie trokšņa ir vainojamas bremžu uzlikas, bet to var radīt arī jebkura cita detaļa, sākot no riteņa gultņa līdz lodšarnīram. 
Bremžu sistēmā neliela vibrācija ir normāla parādība, bet parasti tā nav pietiekami intensīva, lai būtu sadzirdama cilvēka ausij.

ZEMAS FREKVENCES 
VIBRĀCIJAS — STIPRA 
VIBRĀCIJA
APRAKSTS

Dobjš troksnis pie frekvences zem 300 Hz.

CĒLOŅI

• Slikta pārnesamība (slikti uzstādīta 
rumba vai pārmērīgas diska biezuma 
atšķirības).

• Diska bojājums

RISINĀJUMS

Nomainiet disku, kā arī notīriet un 
ieeļļojiet visas bremžu komplekta virsmas 
ievērojot ražotāja norādījumus.

VIDĒJAS FREKVENCES 
VIBRĀCIJAS — SPALGA SKAŅA
APRAKSTS

Troksnis pie frekvences diapazona  
300 - 5 000 Hz.

CĒLOŅI

• Suporta virzuļa nevienmērīga, “salipusi” 
kustība

• diska darba virsmas neplakanums,

• kļūdas, ka pieļautas pie uzliku bloka 
montāžas,

• nepareizs trokšņu slāpēšanas aprīkojuma 
(piemēram, ķīļu) izvietojums,

• pārāk mazs diska biezums.

RISINĀJUMS

• Notīriet un ieeļļojiet visus suporta 
komponentus,

• nodrošiniet, ka diska plakanuma (kad tas 

pārbaudies berzes virsmas, lai noteiktu 
iespējamās problēmas. Tālāk tekstā ir 
uzskaitīti pieci simptomi, kas saistīti 
trokšņa rašanos.

UZLIKU KONUSVEIDA NODILUMS 
IZSKATS

Nevienmērīgs nodilums, uzlikas ar 
konusveida nodilumu

IEMESLS

Deformēts suports, salipuši suporta slīdņi, 
pārlieks suporta klīrenss

SEKAS

Priekšlaicīgs uzliku nodilums, 
nevienmērīgs bremzēšanas spiediens, 
troksnis

PROBLĒMAS NOVĒRŠANA

Nomainiet bremžu uzliku komplektu, 
veiciet suporta apkopi

NEVIENMĒRĪGS NODILUMS 
IZSKATS

Nevienmērīgs uzliku virsmas nodilums

IEMESLS

Nevienmērīgi nodilis bremžu disks (uz 
diska var būt redzama nodiluma “lūpa”)

SEKAS

Spalga skaņa un stipra vibrācija, 
priekšlaicīgs uzliku nodilums

PROBLĒMAS NOVĒRŠANA

Nomainiet bremžu diskus un uzlikas.

ir uzstādīts uz rumbas) pieļaujamā novirze 
nepārsniedz 0,1 mm.

• Notīriet rumbas virsmu, iekārtas diska 
virmu, nomainiet disku un pārliecinieties, 
ka bremžu uzlikas, ķīļi un piederumi ir 
uzstādīti pareizi.

• Novērtējiet slāpēšanas trokšņa intensitāti 
un samaziniet to ar ķīļu vai bremžu uzliku 
palīdzību.

AUGSTAS FREKVENCES 
VIBRĀCIJAS — ČĪKSTOŅA
APRAKSTS

Troksnis pie frekvences augstākas par 5 
kHz.

CĒLOŅI

Biežākais čīkstoņas iemesls ir molekulārā 
vibrācija berzes materiālā, tam saskaroties 
ar bremžu disku.

RISINĀJUMS

Nomainiet bremžu uzliku komplektu. 
Tāpat arī pārbaudiet, vai ir pareizi uzstādīti 
piederumi (piemēram, suporta klipši).

ĻOTI AUGSTAS FREKVENCES 
VIBRĀCIJAS — ULTRASKAŅA
APRAKSTS

Troksnis pie frekvences augstākas nekā 12 
KHz, kas pārsniedz cilvēka ausij uztveramo 
skaņu augšējo robežu.

DAUDZ KO VAR PATEIKT PĒC 
BERZES VIRSMĀM...
Berzes virsmu izskats labi parāda 
trokšņa problēmu cēloņus. Paceliet 
transportlīdzekli, noņemiet uzlikas un 

Biežākie trokšņu veidi, ko dzird autvadītāji
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NEVIENMĒRĪGS ASS NODILUMS 
IZSKATS

Vienas vai vairākas bremžu uzlikas uz ass ir 
pārmērīgi nodilušas

IEMESLS

Salipušas suporta vadotnes tapas vai 
virzulis

SEKAS

Bremzēšanas laikā automašīnu “velk” uz 
vienu pusi, nevienmērīgi un strauji nodilst 
uzlikas, spalga skaņa un stipra vibrācija

PROBLĒMAS NOVĒRŠANA

Veiciet visu suportu slīdņu un virzuļu 
apkopi, nomainiet bremžu uzlikas. 
Pārbaudiet diskus

BOJĀTA AIZMUGURĒJĀ PLATE
IZSKATS

Bojāta aizmugurējā plate

IEMESLS

Nepareiza montāža vai pārmērīgs spēks, 
kas pielietots uzstādīšanas laikā

SEKAS

Zema bremzēšanas efektivitāte, 
nevienmērīgi nodilušas uzlikas, troksnis un 
stipra vibrācija

PROBLĒMAS NOVĒRŠANA

Nomainiet visu bremžu uzliku komplektu

BOJĀTS VIRZULIS 

IZSKATS

Virzulis ir bojājis trokšņa slāpēšanas 
sistēmas (gumijas pārklājums / ķīlis).

IEMESLS

Virzulis pilnībā neievelkas, bremzes strādā 
“smagnēji”

SEKAS

Pārkaršana, troksnis

PROBLĒMAS NOVĒRŠANA

Nomainiet bremžu uzliku komplektu, 
veiciet suportu apkopi.

IZVAIRĪŠANĀS NO PROBLĒMĀM, 
KAS RADA TROKSNI
Vieglākais veids, kā izvairīties no 
problēmām, ir nodrošināt, lai bremžu 
uzlikas un suporti tiktu pareizi uzstādīti.

Ieteikumi pareizai montāžai

• Noņemiet un notīriet visus suporta 
slīdņus un tapas. 

• Suportu un uzliku balstu apstrādei 
izmantot tikai smilšpapīru, ja uz tiem ir 
rūsa vai piesārņojošas vielas. 

Piezīme. Ja suports nebīdās viegli, tad 
tas var izraisīt uzliku konusveida vai arī 
nevienmērīgu nodilumu, kas, savukārt, 
ir par iemeslu spalgai skaņai un stiprai 
vibrācijai.

• Tapām jābūt pienācīgi ieeļļotām, lai 
nodrošinātu to brīvu kustību un tās 
neiestrēgtu suporta korpusā. Tāpat 
pārbaudiet arī slīdes tapas gumijas 
aizsarguzmavu stāvokli, lai nepieļautu 
ūdens iekļūšanu. 

Piezīme! Ja tapas nav ieeļļotas, tās var 
ieķīlēties, izraisot konusveida nodilumu un 
ar troksni saistītas problēmas. 
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• Pārbaudiet vai virzulis brīvi pārvietojas, 
kā arī to pilnībā ievelciet — tas ir īpaši 
svarīgi, lai novērstu bojājumus ķīlim vai 
gumijas pārklājumam. 

• Pārbaudiet, vai bremžu uzlikas brīvi un 
viegli pieguļ suportu kronšteiniem. 

• Ja nepieciešams, no bremžu uzliku 
malām notīriet izvirzījumus. 

Piezīme. Ja uzlika brīvi nepārvietojas, 
iespējams, notiks nepārtraukta saķere ar 
diskiem, kas var izraisīt spalgu skaņu, 
kā arī uzliku konusveida nodilumu vai 
nevienmērīgu nodilumu asī. 

 • Dažos gadījumos (piemēram vecs un 
sarūsējis suports) ir ieteicams ievērojot 
transportlīdzekļa ražotāja norādījumus ar 

vara smērvielu nedaudz ieeļļot savienojošos 
punktus starp metāla atbalsta plati un 
slīdiem. 

Piezīme! Gādājiet, lai smērviela nesaskartos 
ar berzes materiālu. 

• Ja nepieciešams, uz bremžu uzlikām vai 
tajās iekšā ievietojiet nodiluma indikatorus. 

• Ieskrūvējiet suporta stiprinājuma skrūves. 

• Nomainiet vītņu fiksēšanas skrūves ar 
jaunām. 

• Ievērojiet norādījumus par pareizu 
pievilkšanas momentu un secību.

• Kad suports ir uzlikts vietā, spaidiet 
bremžu pedāli, līdz ir sasniegta viena 
trešdaļa no pilna gājiena.

• Pārbaudiet, vai bremzes darbojas pareizi, 
tostarp uzliku ievilkšana notiek pareizi. 

• Uzlieciet atpakaļ riteņus. Ja konstatējat 
brīvu rotāciju, tad transportlīdzeklis var 
atgriezties uz ceļa. 

Piezīme. Pirms atgriežat transportlīdzekli 
uz ceļa, pārliecinieties, vai bremžu 
sistēma ir pilnā darba kārtībā. Atgriežot 
automobili tā vadītājam, konsultējiet viņu 
par pareizu bremžu uzliku “piebraukšanu” 
(bedding-in), lai nodrošinātu bremzēšanas 
efektivitāti. Mēs esam izveidojuši noderīgu 
materiālu “Ieteikumi autovadītājam”, ko 
varat izmantot šim nolūkam— jautājiet to 
savam vietējam pārstāvim.
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 Multi-V siksnas komplekti ar brīvgaitas ģeneratora skriemeli

Daudzi autoservisi piedzīvo arvien vairāk problēmu ar priekšlaicīgu papildu piedziņas siksnu atteici. Šajā rakstā mēs galveno 
uzmanību pievēršam VW 1.9 Tdi motoram, un SKF parādīs, cik viegli ir nomainīt visas sistēmas detaļas.  

VKMV 4PK855 VKM 31059

VKM 03107

VKM 31013

VKMV 5PK1432

VKMAF 31020-1

Audi A4 (8D2, B5) / A4 Avant (8D2, B5)  
A6 / A6 Avant (4B, C5)

1.9 TDI 
1.9 TDI

AJM, ATJ 
AJM

Skoda Superb (3U4)
1.9 TDI 
2.0 TDI

AVB, AVF, AWX, PBZ, 
BSV, BSS

VW Passat (3B2, 3B3) / Passat Variant 
(3B5, 3B6)

1.9 TDI 
2.0 TDI

AJM, ATJ, AVB, AVF, 
AWX, BGW, BHW

Tas attiecas arī uz ģeneratora skriemeli (FAP), kurš ir viens no 
galvenajiem papildu siksnas spriegotāja atteices cēloņiem. Lai 
samazinātu priekšlaicīgu bojājumu draudus, SKF iesaka nomainīt 
visas papildu detaļas, vienlaikus novēršot jebkādas garantijas 
problēmas nākotnē. 

NB: Daži no fotoattēliem šajā rakstā ir izmantoti tikai kā uzskates 
līdzeklis.

Piezīme: Vienmēr sekojiet transportlīdzekļa ražotāja 
norādījumiem, nomainot motorā iepriekšminētās detaļas! 

Norādījumi papildu siksnas nomaiņai VW 1.9 Tdi

1. Atvienojiet 
akumulatoru un 
noņemiet ventilatoru 
no viskozes sajūga. 
Palaidiet vaļīgāk 
AC spriegotāju, tad 
noņemiet multi-V siksnu 
un AC spriegotāju

4. Nomainiet papildu spriegotāju (VKM 31013), nodrošinot to, ka tiek ievērotas 
visas transportlīdzekļa ražotāja norādījumos minētās griezes momenta 
specifikācijas. Sīkākus ieteikumus un padomus meklējiet SKF Pole Position 
brošūrā Nr. 6 (VKMA 31020)!

2. Uzmanīgi palaidiet 
vaļīgāk spriegotāja 
stiepi un siksnu, 
izmantojot 19 mm 
uzgriežņu atslēgu. 

3. Noņemiet 
siksnu 
un veco 
spriegotāju. 

5. Nomainiet 
AC spriegotāju 
(VKM 31059), 
ievērojot visas 
transportlīdzekļa 
ražotāja 
norādījumos 
minētās griezes 
momenta 
specifikācijas.
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Šajā stadijā tehniķis var vai nu noņemt ģeneratoru un nomainīt FAP skriemeli uz darbgalda, vai atkarībā no atstarpes, noņemt un 
uzstādīt skriemeli uz transportlīdzekļa.

Nomaiņa uz transportlīdzekļa

Izmantojot SKF instrumentu VKN 350:

Noņemiet veco skriemeli:

Nomainiet ar VKM 03107 un griezes momentu līdz 80 Nm. Nomainiet vāciņu un uzstādiet jaunu  VKMV 5PK1432 multi-V 
siksnu.

Divreiz pagrieziet papildu sistēmu, vienlaikus pārbaudot siksnas pielīdzināšanu. Piestipriniet kloķvārpstas vāciņu un VKMV 4PK855 
AC siksnu un noregulējiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
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• Noņemiet ģeneratoru, sekojot transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem, un nostipriniet “mīkstās ietverspailēs“/alumīnija 
skrūvspīlēs. 

• Jāuzmanās, lai nostiprināšanas laikā nesabojātu ģeneratora korpusu!

Nomaiņa uz darbgalda

Noņemiet veco skriemeli un aizstājiet to ar VKM 03107. Griezes moments līdz 80 Nm.

Uzstādiet jauno vāciņu, ievietojiet ģeneratoru atpakaļ motortelpā, tā izņemšanai apgrieztā secībā. Tad uzstādiet jaunu 
VKMV 5PK1432 multi-V siksnu.

Divreiz pagrieziet papildu sistēmu, vienlaikus pārbaudot siksnas pielīdzināšanu. Piestipriniet kloķvārpstas vāciņu un VKMV 
4PK855 AC siksnu un noregulējiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
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Kvalitāte līdz pat vissīkākajai detaļai: Bosch eXchange starteri
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Kvalitāte līdz pat vissīkākajai detaļai: Bosch eXchange starteri
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Kvalitāte līdz pat vissīkākajai detaļai: Bosch eXchange ģeneratori
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Kvalitāte līdz pat vissīkākajai detaļai: Bosch eXchange ģeneratori



38

Padomi autoservisiem

EPS sistēmas SPIDAN®, kas paredzētas stūres pastiprinātājiem

Tikai Eiropā vien pa ceļiem brauc jau vairāk nekā 80 miljonu transportlīdzekļu, kuru stūres sistēmas tiek vadītas ar elektroniskiem 
komponentiem. Augsta efektivitāte un zems degvielas patēriņš, salīdzinot ar hidrauliskiem mezgliem, ir tas, kāpēc to visbiežāk 
izmanto transportlīdzekļu ražotāji konstrukciju risinājumos.

Vēloties samazināt pūles, kas nepieciešamas 
stūres pagriešanai, kad automašīna stāv, 
brauc nelielā ātrumā vai notiek manevrēšana, 
aizvien vairāk un vairāk automašīnās 
mūsdienās tiek ierīkoti stūres pastiprinātāji, 
kas ir aprīkoti ar elektrisko piedziņu, kura 
aizstāj automašīnas dzinēja nododamo 
momentu.

Elektrisko stūres komponentu pieprasījums 
strauji aug arī neatkarīgajā rezerves 
daļu tirgū. SPIDAN laikus pamanīja 
jauno vajadzību zīmes un piedāvā šo 
produktu sortimentu mazās, kompaktās 
un vidējās klases automašīnām. Mūsu 
atjaunoto elektrohidraulisko (EHPS) un 
elektromehānisko stūres sistēmu (EPS) 
palete pastāvīgi tiek paplašināta un šobrīd 
aptver virs 100 produktu, kas ir piemēroti 
770 dažādu tipu transportlīdzekļiem.

SPIDAN elektriskās stūres kolonnas 
profesionāli rūpnieciski restaurētas, ievērojot 
visstingrākās kvalitātes prasības. Process 
balstās pārbaudītos OE ražošanas standartos, 
kas ir nepieciešami ar drošību saistītajiem 
mezgliem. Turklāt, GKN speciālisti 
sagatavo montēšanas instrukcijas konkrētām 
automašīnām, vēlēdamies sniegt vislabāko 
tehnisko atbalstu, mainot šo sarežģīto 
tehnoloģiju daļas. 

Ar elektrību apgādātā stūres sistēma ir 
elektriskā palīdzība stūrei, kas darbojas 
tikai tad, kad stūre ir pagriezta. Sistēma 
var tikt pielāgota, lai precīzi atbilstu 
kustības pastiprināšanas vajadzībai, un tas 
nozīmē, ka tā ieslēgsies, tiklīdz tā patiešām 
būs nepieciešama vadīšanas manevram, 
tā sniedzot iespēju ietaupīt degvielu līdz 
0,25l/100km, salīdzinot ar vienkāršām 
hidrauliskām vadīšanas sistēmām.

Elektroniskās stūres kolonnas

Elektriskās piedziņas galvenās priekšrocībās 
ir tās, ka vadīšanas sistēma var būt izgatavota 
pēc individuāli piemērotas konstrukcijas, 
kā arī tāpat savienota ar palīgsistēmām. 
Vadības bloks stūres griešanas momentu ļauj 
mainīt, piemēram, ņemot vērā automašīnas 
ātrumu. Tas palīdz viegli pārvarēt parasti 
spēcīgo stūrēšanas pretestību, automašīnu 
parkojot stāvlaukumā, kā arī samazināt 
stūres stūrēšanas momentu braukšanas laikā. 
Turklāt, šī stūrēšanas sistēma tāpat var tikt 
izmantota arī citām progresīvām vadīšanas 
tehnoloģijām (piem., automātiskai vadīšanas 
sistēmas ieslēgšanai ar ESP II sistēmu, 
automātiskai automašīnu parkošanai, 
nogriešanās joslu asistentam, u.t.t.), kas 
visbiežāk mūsdienās ir ierīkotas modernos 
transportlīdzekļos.

Elektrohidrauliskā stūres sistēma 
(EHPS)

Šis konstrukcijas variants visbiežāk saglabā 
hidrauliskās jaudas mehānismu. Taču 

piedziņas siksnas vietā ir lietots ar datoru 
kontrolējams elektrības dzinējs, kas novirza 
eļļu uz stūres kolonnu. Tas nozīmē, ka 
elektriskais pastiprinātāja sūknis nav atkarīgs 
no mehāniskās piedziņas siksnas un var būt 
izvietots ērtākā vietā, neatkarīgi no dzinēja.

Elektro-mehāniskā stūres sistēma (EPS)

Tas ir vienkāršots stūres elektriskā 
pastiprinātāja princips. Šajā konstrukcijas 
variantā ar datoru kontrolētais elektriskais 
dzinējs mehāniskajā stūres sistēmā (stūres 
kolonnā vai mehānismā) uztur un pastiprina 
vadītāja stūrēšanas kustības. Process noris 
bez hidraulikas, t. i. pastiprinātāja sūkņa, 
sistēmas caurulēm, kas nāk no sūkņa uz 
stūres mehānismu un atpakaļ bez hidrauliskā 
šķidruma. Un tas nozīmē, ka eļļa neiztecēs 
mehānisma bojājumu gadījumā, piemēram, 
notiekot avārijai. Tādā veidā elektrodzinējs 
pastiprina vadītāja mehāniskās stūres rata 
kustības, kas pieprasa uzturošo papildu 
spēku.

Elektriskie stūres pastiprinātāju sūkņi

Pareizi iepakots 
Izmantojams aizvietojamās detaļas 
iepakojums

Nepiesārņots 
Vecās detaļas notīrītas / piegādātas tīras, 
nav pārpalikušas eļļas  

Nav sarūsējis 
Nav korozijas bojājumu, piemēram pēc 
mazgāšanas ar ūdeni

Nav sabojāts 
Nav jebkādu vardarbības pēdu, 

transportēšanas bojājumu, neatbilstošas 
izjaukšanas

Pilnas komplektācijas 
Komplektācijas sastāvs atbilst jaunai 
aizvietojamai detaļai

Nav salauzts 
Vecās detaļas nav izjauktas, īpaši 
elektroniskie komponenti

Nav remontēts 
Lietotās detaļas nav mainītas strukturāli 
(atbilstošs sērijai, bez tjūninga)

Vāciņi/aizbāžņi 
Noņemt aizsargvāciņu/aizbāžņus no 
aizvietojamās detaļas un uzlikt uz 
atgriežamās detaļas

Nesabojāts korpuss 
Korpuss bez ārējas ietekmes bojājumiem / 
skrambām

Nesabojāts savienojums 
Nav saplēsts, salauzts vai sakausēts

Izlasāms detaļas numurs 
Iespējams identificēts unikālo numuru 

EPS depozītu kritēriji



39

Padomi autoservisiem

Detaļa nederīga atgriešanai Detaļa derīga atgriešanai
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Automobiļu tirgus apskats, 2014. gada III ceturksnis

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

Lietuva

Latvija
Igaunija

2014. 
gada III cet.

2013. 
gada III cet.

- 5,0 

- 1,2

- 0,3

7,3

3,0

1,3

12,3

4,2

1,5

Lietuvā šī gada trešajā ceturksnī, pārdodot 
vienu jaunu automobili, valstī tika ievesti 7,3 
lietoti, Latvijā šī attiecība ir mazāka – 3, bet 
Igaunijā – 5,8 reizes mazāka nekā Lietuvā. 
Igaunijā ievedot vienu jaunu automobili, tiek 
importēti 1,3 lietoti automobiļi.

Redzams, ka Lietuvā jauno automobiļu 
un nesen ievesto automobiļu attiecība 
samazinās. Salīdzinot šī gada trešo ceturksni 
ar to pašu laika periodu pagājušajā gadā, 
attiecība ir samazinājusies no 12,3 līdz 7,3. 
Tik lielas pārmaiņas izraisīja liels jaunu 
automobiļu pārdošanas apjomu kāpums 
un lietoto automobiļu pārdošanas apjomu 
samazinājums.

1. Jauno automobiļu un nesen ievesto automobiļu attiecība

Lielākā daļa Lietuvā ievesto automobiļu ir 
6-15 gadus veci. Gandrīz 8 no 10 visiem 
valstī ievestajiem automobiļiem ir tieši 
tik veci. Visbiežāk Lietuvā tiek ievesti 
populārākie – 11-15 gadus veci automobiļi. 
Tie veido 38,7% visu ievesto automobiļu. 
Attiecīgi 6-10 gadus vecie automobiļi ir 
ieguvuši 37,6% tirgus.

Tieši šāda vecuma transportlīdzekļi veido 
lielāko daļu Latvijā ievesto automobiļu. No 
visiem robežu šķērsojošajiem pārdošanai 
paredzētajiem automobiļiem 43,6% ir 6-10 
gadus veci, bet trešdaļa – 11 15 gadus veci.

Pretēji kaimiņiem, Latvijā ir palielinājies 
vai nav mainījies visu vecuma grupu nesen 
ievesto automobiļu daudzums. Pavisam 
bija ievests par 10,5% vairāk automobiļu 
(pavisam – 15,2 tūkst.).

Latvijā, gluži pretēji nekā Lietuvā, šī gada 
trešā ceturkšņa vislabāk pārdoto lietoto 
automobiļu desmitniekā pārdošanas apjomi 
ir auguši. Te starp populārākajiem modeļiem 
iekļuvuši 8 Vācijas un divi Zviedrijas “Volvo” 
automobiļu modeļi.

Vislielāko pārdošanas kāpumu ir sasniedzis 
sestajā vietā esošais “BMW 5-series” modelis, 
kura pārdošanas apjomi pieauguši par vairāk 
nekā 42,1%. Vislielākā lejupslīde fiksēta 
“Opel Astra” automobiļu pārdošanā. Tā ir 
samazinājusies gandrīz par 32% – trešajā 
ceturksnī pārdoti tikai 247 šī modeļa 
automobiļi.

līdz
1 gadam

no 1 līdz
5 gadiem

no 6 līdz 
10 gadiem

no 11 līdz
15 gadiem

no 16 līdz 
20 gadiem

no
21 gada

0,3%

1,0%

1,8%

11,5%

16,9%

26,1%

37,6%

43,6%

40,9%

+1,0%

-1,8%

-6,4%

+0,8%

+0,2%

+3,2%

38,7%

33,4%

22,9/%

10,6%

4,5%

5,8%

1,3%

0,7%

2,5%

-2,4%

+1,0%

+1,9%

+0,4%

+0,7%

+1,1%

+0,2%

+0,3%

-0,1%

Lietuva

Latvija
Igaunija

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

2. Nesen ievestie automobiļi pēc vecuma

Latvijā populārākie – Vācijā un Zviedrijā ražotie lietotie automobiļi 
Top 10 vislabāk pārdotie lietotie automobiļi Latvijā

852

777

742

693

591

533

494

442

368

247

+11,8%

+8,8%

-8,4%

+16,5%

+13,0%

+42,1%

+3,3%

+33,1%

+3,4%

-31,8%

Volkswagen Passat

Audi A4

Volkswagen Golf / Rabbit

Volvo V70 / XC70

Audi A6

Bmw 5-series

Bmw 3-series

Volvo S40 / V40 / V50

Opel Za�ra

Opel Astra
Avots: Autoplius.lt, VU “Regitra” un “Autotyrimai”
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JAUNO AUTOMOBIĻU PĀRDOŠANAS 
APJOMI BALTIJAS VALSTĪS

Trīs mēnešu laikā Baltijas valstīs pavisam 
reģistrēti 14,1 tūkst. jaunu vieglo 
automobiļu, t. i., pat par 16,6% vairāk 
nekā 2013. gada trešajā ceturksnī (12,1 
tūkst.). Igaunijai tika 44% visa Baltijas valstu 
automobiļu tirgus, Lietuvai un Latvijai 
attiecīgi – 29% un 27%.

Kaut gan Igaunija ir mazākā no trijām 
Baltijas valstīm, tieši te tiek pirkts visvairāk 
jaunu automobiļu. Trešajā ceturksnī 
Igaunijā ir nopirkta gandrīz puse visu jauno 
automobiļu Baltijas valstīs – 6,2 tūkst., t. i., 
par 9,4% vairāk nekā pērn tajā pašā laikā.

Lietuvā jūlijā un augustā ir pārdots 4,1 
tūkst. jaunu automobiļu, t. i., gandrīz par 

JAUNO AUTOMOBIĻU 
SALĪDZINĀJUMS PĒC MARKĀM

Šī gada trešajā ceturksnī Baltijas valstīs 
populārāko jauno automobiļu marku 
pieciniekos augšgalā bija tie paši vārdi kā 
tajā pašā periodā pagājušajā gadā. Lietuvā 
un Latvijā populārākie bija “Volkswagen” 
(attiecīgi 645 gab. un 708 gab.), bet 
Igaunijā – “Toyota” (728 gab.) markas 
automobiļi.

TOP 10 LABĀK PĀRDOTIE JAUNIE 
AUTOMOBIĻI LATVIJĀ

Latvijā par vislabāk pirkto jauno 
automobili kļuva “Škoda Yeti”, kura 
pārdošanas apjomi pieauga par 175,7%. 
Tie ir pārdoti 193 gab., tas ir, par 123 
jauniem automobiļiem vairāk nekā 
pagājušajā gadā tajā pašā periodā.

Otro vietu ieņem “Ford Focus” ar 161 un 
trešo - “Dacia Duster”.

3. Jaunie automobiļi: pārdošanas apjomi ievērojami pieauguši visās Baltijas valstīs

4. Jaunu automobiļu iegāde

Latvijā pirmajā vietā pakāpies “Škoda Yeti”

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

Lietuva

Latvija
Igaunija
Visas valstis

2013. gada III cet.

3 164 5 6593 270 12 093

2014. gada III cet.

4 110 3 795 6 193

+25,7% +19,9%

+9,4%
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+16,6%

Lietuvā
2014. gada III cet.
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-0,3%

+29,9%

+12,3%

-18,3%

Latvijā
2014. gada III cet.

Igaunijā
2014. gada III cet.

ceturtdaļu (25,7%) jeb par 840 vienībām vairāk nekā pērn tajā pašā periodā. Latvijā jauno automobiļu pārdošanas apjomi tāpat ir ievērojami 
pieauguši – par 19,9%, un ir sasniegta 3,8 tūkst. jauno automobiļu robeža.

193

161

138

131

124

105

97

96

75

73

+175,7%

+3,2%

+109,1%

+50,6%

+153,1%

+41,9%

+185,3%

+41,2%

+1,4%

+15,9%

Škoda Yeti

Ford Focus

Dacia Duster

Volkswagen Golf

Nissan Qashqai

Volkswagen Caddy

Volkswagen Jetta

Volkswagen Passat

Toyota Rav4

Škoda Octavia

Latvijā populārāko lietoto automobiļu desmitniekā, tāpat kā Lietuvā, bija “Volkswagen Passat” modelis. Kaut arī šo automobiļu ir pārdots 
gandrīz 3 reizes mazāk nekā Lietuvā (tikai 852 vienības), salīdzinot ar to pašu laika periodu pagājušajā gadā, “Volkswagen Passat” pārdošanas 
apjomi Latvijā ir pieauguši gandrīz par 12%
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JAUNIE AUTOMOBIĻI UN NESEN 
IEVESTIE AUTOMOBIĻI BALTIJAS 
VALSTĪS

Šī gada otrajā ceturksnī Baltijas valstīs 
pastāvīgai reģistrācijai ievests 67,1 tūkst. 
jaunu un lietotu automobiļu. Tas ir par 7,8 
tūkst. mazāk nekā pagājušajā gadā tajā pašā 
laikā (74,9 tūkst.). Pēc darījumu skaita, 
pērkot jaunus vai nesen ievestus automobiļus, 
Lietuvā tiek nopirkts vairāk šādu automobiļu 
nekā Latvijā un Igaunijā kopā – 34,1 tūkst. 
pret 32,9 tūkst.

Latvijā, gluži pretēji nekā Lietuvā, nesen 
ievesto automobiļu skaits ir pieaudzis. 
Mūsu valsts automobiļu tirgū šajā ceturksnī 
atdzīvināja 19. tūkst. jaunu un nesen ievestu 
lietotu automobiļu.

Igaunijā, gluži pretēji, jauno automobiļu 
un nesen ievesto automobiļu tirgus ir 
sarucis. Šajā valstī notikuši 13,9 tūkst. jeb 
par pustūkstoti mazāk tādu darījumu nekā 
pagājušā gada trešajā ceturksnī.

Baltijas valstīs ievests mazāk automobiļu

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

2014. gada III cet.

34,1
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TENNECO aprīko pilnīgi jaunā VOLVO XC90 pirmo 
izlaidumu ar MONROE® inteliģento balstiekārtu 

Tenneco Inc. (NYSE: TEN) šodien paziņoja, ka Volvo Car koncerns ir izvēlējies Tenneco jaunākās paaudzes CVSAe balstiekārtu 
(Continuously Variable Semi-Active suspension) kā standarta funkciju ierobežotajam XC90 pirmajam izlaidumam.

CVSAe amortizatori uzlabo komfortu 
un automobiļa vadīšanu, līdz pat 100 
reizēm sekundē nepārtraukti pielāgojot 
visus četrus amortizatorus pie mainīgiem 
ceļa apstākļiem un dinamiskās braukšanas 
situācijās, piemēram, pagriezienu 
veikšanas, joslu maiņu, ātruma uzņemšanas 
vai bremzēšanas laikā. Pēc paša vadītāja 
ieskatiem CVSAe amortizatorus jebkurā 
laikā iespējams pārslēgt no standarta 
režīma sporta vai komforta režīmā daudz 
ērtākai, dinamiskākai vai izteikti sportiskai 
braukšanai.

Volvo bija pirmais automobiļu ražotājs, kas 
2002. gadā kompānijas S60R un V70R 
veiktspējas modeļus standartā aprīkoja ar 
jaunu Tenneco elektronisko slāpēšanas 
tehnoloģiju. Uzņēmuma struktūrvienības 
Europe Ride Performance viceprezidents 
un ģenerāldirektors Sandro Paparelli sacīja: 
“Mūsu attiecības ar Volvo ir turpinājušās 
ar daudziem vēlākajiem modeļiem un 
paaudzēm, un mēs esam patiesi pagodināti, 
ka kompānija ir mūs izvēlējusies, lai 
apgādātu prestižo XC90 pirmo laidienu”.

No šī brīža pēc izvēles CVSAe balstiekārta 
būs pieejama visiem XC90 modeļiem, 
jo Tenneco turpinās Volvo piegādāt 
jauno mērogojamo šasijas tehnoloģisko 
platformu Scalable Product Architecture 
(SPA). “Mēs veicinām Volvo centienus 
nepārtraukti ieviest jauninājumus, lai 
izstrādātu jaunas tehnoloģijas, kas palīdz 
uzlabot drošību, komfortu un veiktspēju”, 
piebilda Paparelli.

Tenneco CVSA tehnoloģija ir atrodama 
uz 37 pasaules lielāko zīmolu transporta 
līdzekļu modeļiem. Šobrīd izstrādes stadijā 
ir aprīkojums, ko paredzēts uzstādīt uz 
deviņiem jauniem transportlīdzekļu 
modeļiem.

Par Monroe® inteliģento balstiekārtu

CVSAe ir daļa no Monroe® inteliģento 
balstiekārtu portfeļa, kurā ietilpst adaptīvo 
balstiekārtu risinājumi (DualMode) 
kompaktās klases automobiļiem un 
pusaktīvajiem risinājumiem ar ārējo vārstu 
(CVSAe), iekšējo vārstu (CVSAi) un 
diviem neatkarīgiem vārstiem (CVSA2) 

vidējās un augstākās klases automašīnām. 
Portfelī arī ietilpst CVSA2/Kinetic un 
ACOCAR aktīvo balstiekārtu risinājumi 
premium luksusa automašīnām, augstās 
klases sporta automobiļiem un apvidus 
automašīnām (SUV), kas paredzētas 
braukšanai pa bezceļiem. Lai saņemtu 
sīkāku informāciju, apmeklējiet Tenneco 
tīmekļa vietni.

Par Tenneco

Tenneco ir 8 miljardu Eur pasaules 
mēroga ražošanas uzņēmējsabiedrība, 
kuras galvenā mītne atrodas Leikforestā 
(Lake Forest) Ilinoisas štatā un kurā visā 
pasaulē ir nodarbināti aptuveni 26 000 
cilvēku. Tenneco ir viens no pasaulē 
lielākajiem tīra gaisa un braukšanas 
veiktspējas projektētājiem, ražotājiem 
un tirgotājiem, kas ražo produktus un 
sistēmas automobiļiem, kravas furgoniem 
un bezceļa transportlīdzekļu oriģinālo 
aprīkojumu, kā arī pēcpārdošanas 
aprīkojumu. Tenneco grupas galvenie 
zīmoli ir: Monroe®, Walker®, XNOx™ un 
Clevite®Elastomer.

Jaunās normatīvās prasības ECE R90 disku un trumuļu bremzēm 
kā ievērojams solis uz priekšu drošības nodrošināšanā

Kompānija TRW Automotive Aftermarket, novators bremžu sistēmu projektēšanas jomā un pasaules eksperts drošības jomā, 
akceptē jaunās normatīvās prasības ECE R90, kas izvirzītas disku un trumuļu bremzēm, uzskatot tās par būtisku soli uz priekšu, 
kuru mērķis uzlabot automobiļu drošību pasaules tirgū. 

Bremžu sistēmu starptautisko iepirkumu 
un pārdošanas menedžeris Ričards Edži 
paziņoja: “Kā pasaules līderis bremžu 
sistēmu, to komponentu, projektēšanas, 
ražošanas un piegādes,  kā arī attiecīgo 
tehnoloģiju izstrādes jomā mēs paliekam 
uzticīgi savam galvenajam mērķim - 
veicināt ceļu satiksmes drošību.

Kompānija TRW uzskata, ka jebkuri 
normatīvie akti, kas nosaka tos vai citus 
standartus attiecībā uz drošībai kritiski 
svarīgām detaļām, ir solis uz priekšu visas 
nozares attīstībā. Ar nosacījumu, ka tiks 
veikta atbilstoša realizācija un kontrole, 
šīs normatīvās prasības ievērojami sarežģīs 
nekvalitatīvas vai viltotas produkcijas, kas 
varētu apdraudēt autovadītāju drošību, 
nonākšanu tirgū”. 

No 2014. gada novembra visas 
Eiropā ražotajām un pārdodamajām 

trumuļu bremzēm smagajam kravas 
komerctransportam (tajā skaitā autobusiem 
un piekabēm) būs jāatbilst minimālajiem 
standartiem, ko nosaka normatīvie akti 
ECE R90. no 2016. gada novembra 
šie noteikumi tiks attiecināti arī uz 
pasažieru un vieglo komerctransportu. Lai 
nodrošinātu atbilstību šiem standartiem, 
detaļām ir jāiztur testu sērija un jāatbilst 
raksturlielumiem, kas analoģiski oriģinālas 
kvalitātes detaļu raksturlielumiem.

Ričards turpina: “Kompānija TRW 
sniedza tiešu atbalstu šai iniciatīvai: 
bija aktīva oficiālās darba grupas, kas 
nodarbojās ar jauno normatīvo prasību 
izstrādi, dalībniece, veicināja ideju par ceļu 
satiksmes drošības uzlabošanu, piesaistot 
plašsaziņas līdzekļus un organizējot 
attiecīgas reklāmas kampaņas. Kompānijas 
TRW iekšējās tehniskās prasības jau 
pārsniedz tiesību aktu prasības, tāpēc mēs 

esam gatavi pārmaiņām un atbalstām tās 
tāpat, kā 1999. gadā atbalstījām ECE R90 
noteikumu attiecībā uz bremžu klučiem 
pieņemšanu”.

“Mēs atbildīgi attiecamies pret saviem 
pienākumiem un īpaši pastiprinātu 
uzmanību veltām mūsu ražoto detaļu 
drošībai. Tajā pašā laikā mēs uzskatām, 
ka ikvienam šajā nozarē nodarbinātajam 
ir jādod savs ieguldījums autotransporta 
drošībā. Un mēs aktīvi palīdzam īstenot 
tiesību aktus, kuru mērķis ir spēkā esošo 
standartu pilnveidošana”, nobeigumā teica 
Edži kungs. 

Kompānija TRW ir viens no nedaudzajiem 
pēcpārdošanas apkalpošanai paredzēto 
rezerves daļu ražotājiem, kuriem ir iespēja 
patstāvīgi veikt dinamometriskos testus un 
īstenot tiešo tehnoloģiskā procesa vadību, 
neizmantojot svešu testēšanas iekārtu 
īpašnieku palīdzību.
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Jaunās normatīvās prasības ECE R90 disku un trumuļu bremzēm 
kā ievērojams solis uz priekšu drošības nodrošināšanā

Kompānija TRW prezentē bremžu šķidrumu DOT 5.1 ESP, 
 kam nav analogu pasaulē

Kompānija TRW, eksperts automobiļu drošības jomā, bremžu šķidruma ražošanu paceļ jaunā līmenī, prezentējot savu jauno 
produktu - TRW Ultra DOT 5.1 ESP. Domājot globāli un izmantojot vadošās tehnoloģijas, kompānija TRW ir izstrādājusi bremžu 
šķidrumu, kam pasaulē nav analogu. Tas paredzēts izmantošanai jebkurā temperatūrā un atbilst jaunākajiem standartiem, kas 
izvirzītas sarežģītajām dzinēju projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām.

“Izstrādājot šo bremžu šķidrumu, mēs ņēmām 
vērā dažādu bremžu sistēmu īpatnības, iespēju 
ekspluatēt ekstremālās temperatūrās, kā arī 
visu globālā automobiļu parka daudzveidību”, 
paskaidroja kompānijas TRW produkcijas 
(trumuļu bremzes un piedziņas sistēmas) 
menedžere Barbara Kerfere. 

“Tam ir unikālas viskozitātes īpašības, kuras 
pārspēj tirgū pieejamo bremžu šķidrumu 
analogos raksturlielumus. Tāpēc šo produktu 
var klasificēt tikai kā DOT 5.1 un tas ir 
piemērots izmantošanai jebkurā pasaules valstī 
– no Austrālijas līdz Jamaikai”.

Kerferes kundze papildināja: “Bremžu 
šķidrums TRW Ultra DOT 5.1 ESP netiek 
ražots pārstrādes gaitā un nesatur reģenerētas 
sastāvdaļas, turklāt piesātinātā mitruma 
stāvoklī tam ir daudz augstāka viršanas 
temperatūra (WBP), nekā citiem tirgū 
pieejamajiem standarta šķidrumiem, kā arī 
saglabā savu viskozitāti pat zemā temperatūrā. 
Pateicoties šīm īpašībām, šis bremžu šķidrums 
ļauj uzlabot bremžu sistēmas drošību un 
palielināt tās komponentu mijiedarbību 
neatkarīgi no ekspluatācijas apstākļiem”. 

Bremžu šķidrums ir hidroskopisks. Tas 
nozīmē, ka tas absorbē mitrumu no 
gaisa. Mitruma absorbēšana ir saistīta ar 
bremžu šķidruma viršanas temperatūras 
samazināšanos. Ekspluatācijas laikā viršanas 

DTEC – augstvērtīgi kompānijas TRW bremžu kluči 
 ar par 45% mazāku putekļu veidošanos

Šogad Frankfurtes izstādē Automechanika kompānija TRW prezentēja bremžu klučus DTEC. Prezentējot “Putekļu samazināšanas 
tehnoloģiju”, bremžu kluči ne tikai piesaista skatienus, bet arī var palepoties ar par 45% mazāku putekļu veidošanos, tajā pašā 
laikā saglabājot 100% efektivitāti. Tādejādi vadošais eksperts automobiļu drošības jomā galalietotāju riepas padara daudz tīrākas.

Bremžu sistēmu preču grupas menedžeris 
Ričards Edži paskaidroja: “Pateicoties DTEC, 
autovadītājiem vairs nav jāizvēlas starp metāla 
augsto veiktspēju ar zemu berzes koeficientu 
un keramikas kompozītmateriālu ar zemu 
putekļu veidošanās pakāpi. DTEC apvieno 
abas priekšrocības. Tā ir īsta inovācija 
bremzēšanas jomā, kas uz labo pusi izmainīs 
berzes materiālu ražošanas tehnoloģijas visā 
pasaulē”.

Bremžu klučus DTEC ražo kompānija 
TRW, izmantojot pašu izstrādātas berzes 
materiālu izveidošanas vadošās tehnoloģijas, 

un veic maksimālus testus, lai atbilstu nozares 
augstajiem standartiem.

Bremžu kluči ne tikai stilīgi izskatās, pateicoties 
TRW sarkanajai starplikai, un atbilst 
kompānijas TRW īpašai “ekoloģiski orientētai 
domāšanai” pievērstai uzmanībai, bet arī 
izstrādāti tikai elites klases automašīnām. TRW 
mērķis – piedāvāt tirgū drošas un cenas ziņā 
pieejamas rezerves daļas, tāpēc kompānijā 
tika izstrādāts plāns līdz 2015. gadam saražot 
150 vislabākos bremžu klučus ar DTEC 
tehnoloģiju, lai par 75% nodrošinātu Eiropas 
autoparku.

“Kā vadošie stūra moduļa sistēmu – 
bremžu sistēmu, stūres vadības sistēmu un 
piekaru – piegādātāji pasaulē mēs neticam 
kompromisiem attiecībā uz automobiļu 
drošību”, turpināja Ričards. 

“Mūsu pasaules mēroga inženieri ilgi 
strādāja pie šīs tehnoloģijas un tagad viņi 
ir pārliecināti, ka mūsu bremžu klučiem ir 
visefektīvākie raksturlielumi, tie nodrošina ļoti 
drošu braukšanu ar precīzu bremzēšanu un 
atbilst pat visprasīgākā autovadītāja prasībām”.

temperatūra var samazināties zemāk par 
170°C un tādejādi apdraudēt braukšanas 
drošību.

Ilgstoši intensīvi bremzējot, uzkarsušie 
bremžu mehānismi var izraisīt pēkšņu bremžu 
šķidruma viršanu. Atšķirībā no šķidruma 
tvaiks ir saspiežams, tāpēc bremžu šķidruma 
iztvaikošana var izraisīt pilnīgu bremžu 
mehānismu atteikšanos. Turklāt mitrums var 
izraisīt arī dārdu detaļu, piemēram, bremžu 
pretbloķēšanas sistēmas (ABS) sastāvdaļu 
koroziju. Piesārņotam bremžu šķidrumam 
ir negatīva ietekme uz galveno cilindru un 
citiem bremžu sistēmas komponentiem.

“Automobiļu konstrukcija kļūst arvien 
sarežģītāka. Daudzi ražotāji uzstāda uz tām 
aktīvas piekares vadības sistēmas, tajā skaitā 
elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmas 
(ESP)”, paskaidroja Kerferes kundze. “Lai 
sasniegtu maksimālas sistēmas funkcionālās 
īpašības, ESP tehnoloģija izvirza virkni 
prasību arī bremžu šķidrumam, proti, tā 
uzdevums ir nodrošināt augstu sistēmas 
komponentu mijiedarbības ātrumu atbilstoši 
sensoru rādījumiem, lai izvairītos no riteņu 
bloķēšanas bremzēšanas laikā”.  

Elektroniskās stabilitātes kontroles sistēma 
ietver bremžu pretbloķēšanas sistēmu (ABS) 
un vilces kontroles sistēmu ar sānu stabilitātes 
stabilizācijas funkciju. Ja sensori brīdina 

par transportlīdzekļa kontroles zaudēšanas 
draudiem, ESP sistēma automātiski maina 
spiedienu attiecīgo riteņu bremžu kontūros 
un nepieciešamības gadījumā samazina 
degvielas padevi, lai atgrieztu automašīnu 
sākotnējā kustības trajektorijā. Elektroniskās 
stabilitātes kontroles sistēma mēra laiku 
milisekundēs (jo ātrāk tā maina spiedienu, jo 
īsāks bremzēšanas ceļš). Bremžu šķidrumam 
TRW Ultra DOT 5.1 ESP ir lieliska veiktspēja 
un tas ļauj samazināt potenciālo bremzēšanas 
ceļa palielināšanās un automašīnas vadības 
zaudēšanas risku. 

Turklāt bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) 
hidrauliskajos blokos ir sīkas atveres (diametrs 
ir mazāks par 0,1 mm), pa kurām bremžu 
šķidrums nonāk sūkņos un vārstos. Bremžu 
šķidrums TRW Ultra DOT 5.1 ESP atšķiras 
ar ārkārtīgi zemu viskozitāti, kas ļauj panākt 
vislabākās plūstamības īpašības, jo īpaši zemā 
temperatūrā.  

Piesārņots bremžu šķidrums ir galvenais 
bremžu atteikšanās cēlonis. No bremžu 
šķidruma ir atkarīgs bremžu sistēmas 
komponentu kalpošanas laiks, turklāt tas 
netieši nosaka pedāļa sajūtu un blīvējumu 
nodiluma intensitāti. Kompānija TRW 
stingri iesaka katru gadu   pārbaudīt bremžu 
šķidrumu  un veikt tā nomaiņu vismaz reizi 
divos gados (vai reizi gadā, ja bremžu sistēmā 
izmanto šķidrumu DOT 3).
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Jaunums akumulatoru testēšanā

CTEK BATTERY ANALYZER

Ar lielu precizitāti testē visu veidu 12V 
svinaskābes akumulatorus, tostarp Wet, 
Maintenance Free, Ca/Ca, Gel un AGM 
tipa akumulatorus. Tas ir vienkārši lietojams 
un nodrošina ātrus un viegli saprotamus 
rezultātus. Darba sprieguma diapazons ir 
8–15V, un testa diapazons ir 200–1 200EN. 
Vienkārši pievienojiet spailes akumulatoram 
un rīkojieties saskaņā ar norādījumiem 
uz displeja. Viegli lasāmais displejs sniedz 
skaidru informāciju par jebkura 12V 
svina-skābes akumulatora stāvokli un 
iesaka veicamo darbību. Nav nepieciešams 
akumulatoru atvienot no transportlīdzekļa, 
un patentētā CTEK BATTERY ANALYZER 
izmantotā tehnoloģija ir droša gan lietotājam, 
gan transportlīdzekļa elektronikai. Tam 
ir reversās polaritātes aizsardzība, un tas 
nerada slodzi uz akumulatoru, karstumu vai 
dzirksteles. CTEK BATTERY ANALYZER 
ir 2 gadu garantija.

AKUMULATORA TESTA REZULTĀTI

Battery good — akumulators ir labā stāvoklī, 
un to nav nepieciešams uzlādēt.
Good recharge — akumulators ir labā 
stāvoklī, bet to ir nepieciešams uzlādēt, lai 
atjaunotu jaudu.
Charge and retest — uzlādējiet akumulatoru 
un veiciet testu vēlreiz. Analizatoram 

VIENKĀRŠI VEICAMA AKUMULATORU 
TESTĒŠANA NO CTEK

Vienkārša lietošana — vienkārši 
ievienojiet akumulatoram (akumulatoru 
nav nepieciešams atvienot) un rīkojieties 
atbilstoši norādījumiem uz ekrāna. 

Ātri, precīzi rezultāti — CTEK BATTERY 
ANALYZER testē akumulatoru dažu 
sekunžu laikā, ātri parādot rezultātu uz 
ekrāna un iesakot, kā rīkoties.

Drošs – nerada karstumu vai dzirksteles 
— CTEK BATTERY ANALYZER 
izmantotā patentētā tehnoloģija ne vien 
nodrošina ātrus, precīzus rezultātus, bet 
arī veic testu, neradot papildu slodzi 
uz akumulatoru un potenciāli bīstamu 
karstumu vai dzirksteles.

Visiem 12V svina-skābes akumulatoriem 
— CTEK BATTERY ANALYZER darbojas 
vienlīdz labi ar visu veidu svina-skābes 
akumulatoriem, un tam nav vajadzīga 
noregulēšana, lai veiktu precīzu testu.

TEHNISKIE DATI

Analizējamā 
akumulatora tips

Elektrovadītspēja

Analizējamā 
akumulatora tips

12V svina-skābes 
akumulators

Min. testēšanas 
spriegums

8V

Maks. testēšanas 
spriegums

15V

Izšķirtspēja 0.1V

Precizitāte ± 0.1V

Diapazons 200–1 200EN

Izšķirtspēja 25EN

Precizitāte ± 25EN

1. Pievienojiet sarkano spaili akumulatora pozitīvajam polam.

2. Pievienojiet melno spaili akumulatora negatīvajam polam.

3. Ievadiet testējamā akumulatora EN vērtību, izmantojot UP vai DOWN pogu. 
(Noklusējuma iestatījums ir 500EN).

4. Nospiediet TEST pogu, un testa rezultāti tiek parādīti uz viegli lasāmā ekrāna.

jāpārliecinās, ka akumulators var saglabāt 
uzlādēto enerģiju.
Replace battery — uz akumulatoru vairs 
nevar paļauties, ka tas atbilstoši kalpos, tāpēc 
tas nekavējoties jānomaina. 

GARANTĒTA KVALITĀTE AR CTEK

Ir pieejams CTEK klientu atbalsta dienests, 
kas sniedz atbildes uz visiem jautājumiem 

par lādēšanu un CTEK lādētājiem. Visu 
CTEK izstrādāto un pārdoto produktu un 
risinājumu kopīgās iezīmes ir to lietošanas 
drošums, vienkāršība un daudzveidīgums. 
CTEK piegādā lādētājus uz vairāk nekā 60 
valstīm visā pasaulē. CTEK ir arī uzticams 
pamatiekārtu ražojumu (OEM) piegādātājs 
daudziem no pasaulē atzītākajiem 
automobiļu un motociklu ražotājiem.
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Kas notiek, ja jūs nerūpējaties par savu akumulatoru

SULFATIZĀCIJA

Kad akumulatori izlādējas, no svina sulfāta 
veidojas kristāli. Ja akumulators netiek tūlīt 
uzlādēts, kristāli aug un akumulators zaudē 
jaudu.

SKĀBES NOSLĀŅOŠANĀS:

Ja parastie Ca/Ca akumulatori izlādējas 
par vairāk nekā 40–50 %, sākas skābes 
noslāņošanās, kas nozīmē, ka skābe un 
ūdens veido atsevišķus slāņus. Ievērojami 
samazinās akumulatora jauda un 
kalpošanas ilgums.

IZŽŪŠANA

Ja akumulators tiek uzlādēts ar pārāk lielu 
spriegumu, tas pārlādējas un iztvaikošanas 
rezultātā zaudē ūdeni. Akumulatora 
plākšņu augšējā daļa izžūst, tādējādi radot 
neatgriezeniskus bojājumus.

Ja netiek veikta akumulatora 
desulfatizācija, uz svina plāksnēm veidojas 
svina sulfāta kristāli un akumulators sāk 
pakāpeniski zaudēt jaudu un priekšlaicīgi 
sabojājas.

CTEK lādētāji veic svina plākšņu 
desulfatizāciju, izšķīdinot lielos svina 
sulfāta kristālus. Pēc desulfatizācijas tiek 
atjaunota akumulatora daļēja vai sākotnējā 
jauda.

CTEK funkcija RECOND sajauc 
akumulatora skābi, atjaunojot vienmērīgu 
akumulatora skābes blīvumu. Vienmērīgs 
skābes blīvums ļauj akumulatoram 
efektīvāk saglabāt uzlādēto jaudu un 
“atdzīvina un atsvaidzina” akumulatoru, 
paildzinot tā kalpošanas ilgumu.

CTEK īpaša atjaunošanas funkcija 
ir speciāli izstrādāta, lai atjaunotu 
akumulatorus, kuros notikusi skābes 
nosalošanas, tādējādi atgūstot to sākotnējo 
jaudu un paildzinot kalpošanas ilgumu.

Ja izmantojat lādētājus ar zemākas 
kvalitātes tehnoloģiju, izžušana paātrinās 
un akumulatori kļūst daudz vieglāk 
pārlādējami.

CTEK lādētāji palielina maksimālo 
spriegumu un tad automātiski samazina 
strāvu, lai novērstu pārlādēšanu.

Izlādējies Uzlādēts Pārlādēts

Izlādējies Uzlādēts Pārlādēts

Izlādējies Uzlādēts Pārlādēts

Izlādējies Uzlādēts Pārlādēts

Izlādējies Uzlādēts Pārlādēts

DESULFATIZĀCIJA

RECOND
CTEK AIZSARDZĪBA PRET 
PĀRLĀDĒŠANU

Parasta lādētāja lādēšanas līkne

Pārlādēšanas robeža

CTEK lādētāju lādēšanas līkne
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Stūres pastiprinātājs

ABS (Bremžu pretbloķēšanas sistēma)

Gaisa kondicionētājs

Drošības jostas

Pirmo reizi stūres pastiprinātāja sistēma 
automašīnā tika uzstādīta … 1876. gadā! 
Tiesa, tas bija tikai viens gadījums. 1903. 
g. stūres pastiprinātāju ierīkoja piecu tonnu 
smagā “Columbia” kravas automašīnā. 
Stūres pastiprinātāja mehānisms tika 
patentēts 1900. g. ASV. Pirmo reizi 
vairākām pieejamām automašīnām stūres 
pastiprinātājus uzsāka montēt 1952. g. – to 
uzsāka kompānija “Chrysler”.

Pirmo reizi bremžu pretbloķēšanas sistēma 
tika ierīkota franču lidmašīnā 1929. g., 
savukārt ABS pēc tāda paša principa kā 
mūsdienās 1971. g. automašīnā ierīkoja 
“Chrysler” kompānija. 1985. g. Eiropas 
tirgum paredzētais “Ford Scorpio” bija 
pirmā automašīna, kurā ABS bija iekļauta 
standarta komplektācijā. 1988. g. tika 
izgatavots pirmais motocikls ar šo sistēmu 
– BMW.

Pirmo reizi 1933. g. ASV to piedāvāja 
viena kompānija. Uz to brīdi tas bija 
jaunums, maz zināms un ļoti dārgs 
aksesuārs, tāpēc lielu popularitāti neieguva. 
“Packard Motor Company” pirmie uzsāka 
uzstādīt kondicionierus automašīnās. 
1939. g. – tas bija papildus aprīkojums, 
kas maksāja 274 dolārus (pārvēršot 
mūsdienu naudā, tas būtu aptuveni 2896 
EUR). Gaisa kondicionieru uzstādīšanu 
automašīnās paplašināja 1954. g., kad tos 
sāka iemontēt “Pontiac” modeļos.

Lai iegūtu lielāku drošību automašīnās 
tās tika patentētas 1885. g. ASV, 
taču izvēloties jaunu automašīnu 
kā papildaprīkojums pēc izvēles šis 
jaunums tika piedāvāts tikai 1949. g. 
Zviedru ražotājs SAAB bija pirmais, 
kas savās automašīnās drošības jostas 
piedāvāja kā standarta aprīkojumu – 
tas bija 1958. g. Pēc šī soļa drošības 
jostu ierīkošana automašīnās pieauga 
ģeometriskā progresijā, un jau pavisam 
drīz nebija jaunu automašīnu, kuras tiktu 
komplektētas bez šī drošības jaunuma.
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Gaisa spilveni

Skaņas sistēma

Stabilitātes kontrole

Četru riteņu stūrēšanas sistēma

Kaut arī Vācijā patents, kas apliecina 
gaisa spilvenu izgudrošanu, tika reģistrēts 
1951. g., pirmie ar to ierīkošanu 
automašīnās astoņdesmito gadu sākumā 
sāka eksperimentēt amerikāņi. Tomēr 
pašreizējo gaisa spilvenu radītājs bija 
japānis Yasuzaburou Kobori, kurš 1963. 
g. patentēja mūsdienās izmantojamo 
tehnoloģiju. Pirmie gaisa spilveni, kā 
papildus komplektācija, tika piedāvāti 
deviņdesmito gadu sākumā.

TRC, ASR, ESP – daudzi ražotāji to 
sauc dažādi, taču visu to princips ir 
vienāds – likvidēt riteņu griešanos un 
iztaisnot slīdošas automašīnas braukšanas 
trajektoriju. Pirmo reizi 1971. gadā līdzīga 
tipa sistēma tika izmantota ekskluzīvos 
“Buick” modeļos, bet pēc desmit gadiem to 
pamazām plašāk sāka ierīkot arī Eiropas un 
Japānas ražotāji. No 2014. gada šī sistēma 
ir obligāta jebkurai Eiropas Savienībā 
pārdotajai automašīnai.

Skaņu sistēma, kas tiek ierīkota 
automašīnās, tuvākajos gados svinēs savu 
simtgadi – par oficiālo tās dzimšanas 
dienu uzskatāma “Motorola 5T71” radio 
atskaņotāja, kas 1930. gadā tika piedāvāts 
vidēji par 120 dolāriem, izstrādāšana. 
Mūsdienās tā summa būtu līdzvērtīga 1303 
EUR.

Šī sistēma mūsdienās nav ļoti populāra 
dažu tās īpašību dēļ. Ja tā sabojājas ir 
nepieciešami lieli finansiālie līdzekļi. Kaut 
arī kā ar šo sistēmu aprīkotās ikdienas 
automašīnas vislabāk zināmas ir “Nissan” 
un “Infiniti”, pirmā 4WS (Four wheel 
steering) sērijas ražošanā to piemēroja 
“Honda”: 1987. gadā to ražotajā “Prelude” 
varēja izvēlēties šos sistēmu.
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Automašīnas navigācija

Automātiskā pārnesuma kārba

Šī izgudrojuma dēļ strīdas daudz 
kompāniju. Gan “Honda”, gan “Alpine” 
to izgudroja un ar to sāka lielīties pirmās. 
Pirmā automašīna, kuru pērkot bija 
iespējams pasūtīt satelīta GPS navigācijas 
aprīkojumu, bija “Honda Legend” 1990. 
g.

Viens no visstraujāk jaunajās automašīnās 
popularitāti ieguvušajiem aprīkojumiem, 
kas pamazām izstumj tradicionālo 
mehānisko pārnesumu kārbu. Diezgan 
daudzās automašīnās, kas tiek pārdotas 
ASV, jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos 
gados bija iespēja izvēlēties automātisko 
transmisiju. Pirmais modelis ar tādu 
pārnesumu kārbu bija 1940. g. ražotais 
“Oldsmobile”.
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Padomi autoservisiem

BOSCH PIEDĀVĀ KVALITĀTI.  
KO IZVĒLĒSIES TU?
Lielākais autodarbnīcu tīkls pasaulē - “Bosch Car Service”, speciālisti 
ar augstas kvalitātes izglītību. Oriģinālo autodaļu ražotāju kvalitāte 
ir Bosch standarts – un tā ir garantija jūsu drošai un ērtai braukšanai.


