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Cienījamie klienti un sadarbības partneri!

Tuvojas izskaņai 2013. gads – laiks, kad mēs atskatāmies atpakaļ, 
lai izvērtētu padarīto un, lai secinātu, ka šis gads patiešām ir  bijis 
pārmaiņu un vairāku nozīmīgu notikumu pilns.

Mūsu prioritātes bija vērstas uz sadarbības kvalitātes uzlabošanu 
un profesionalitāti . Bija plānoti un paveikti daudzi jauni projekti.

Esam priecīgi un gandarīti, ka arvien vairāk klientu augsti novērtē 
mūsu unikālo sadarbību un lojalitāti, un uzticība mūsu starpā tikai 
pastiprinās.

Arī nākamgad mēs turpināsim paaugstināt apkalpošanas līmeni, 
ieviešot jaunas inovācijas un standartus tirgū, ar nolūku padarīt 
Jūsu darba ikdienu arvien labāku.

Sirsnīgs paldies par to, ka mēs esam kopā! 

Novēlam  Jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgo Jaunu gadu, 
prieku un pozitīvu noskaņojumu, neaizmirstamus mirkļus un, lai 
2014. gadā izdodas viss iecerētais!

Romāns Rešetņikovs,
AD Baltic direktors
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„DELPHI” kartingu sacensības

Šogad no 22. jūlija līdz 31. augustam notika DELPHI bremžu akcija, kuras laikā iegādājoties DELPHI bremžu sistēmas detaļas, 10 
labākie klienti tika uzaicināti piedalīties kartingu sacensībās Ātruma cilts kartingu hallē Rīgā.

4. oktobra pēcpusdienā visi labākie akcijas 
klienti tikās kartingu trasē, kur klientiem bija 
iespēja izjust aizraujošu ātrumu, uztraukumu 
un adrenalīnu. Diemžēl no 10 klientiem uz 
sacensībām ieradās tikai 8, bet tas nemazināja 
spriedzi dalībnieku starpā.
Pēc drošības instruktāžas visi dalībnieki tika 
iedalīti 2 grupās kvalifikācijas sacensībās. Pēc 
kvalifikācijas braucieniem tika noskaidroti 3 
labākie braucēji, starp kuriem tika noteikta 
godalgoto vietu sadale.
Uzvarētājiem bija iespēja arī nofotografēties 
uz pjedestāla kā īstiem sacensību uzvarētājiem. 
Pēc sacensībām visi klienti tika aicināti pie 
pusdienu galda.

Klienti ar menedžeriem pēc kartingu sacensībām

Zīmējumu konkurss klientu bērniem

Septembrī kopā ar mūsu bērniem uzsākām jauno mācību gadu, dodot iespēju bērniem izpaust savus radošos talantus zīmējumu 
konkursā „Kur strādā mans tētis”. 

Konkursā varēja piedalīties visi klientu bērni vecumā līdz 16 gadiem. 
Visiem zīmējumiem bija jāatbilst tēmai par tēvu darba vietām. 
Kopā tika iesūtīti 36 zīmējumi, un balvas ieguva 30 konkursa 
dalībnieku. Balvas šoreiz sagādāja NGK – radio vadāmās automašīnas, 
kas bija pietiekams arguments, lai bērni parādītu savu radošumu un 
iztēli.
Saņemtie zīmējumi bija veidoti dažādos veidos – ar krītiņiem, 
zīmuļiem, flomāsteriem, uzlīmētiem izgrieztiem elementiem un pat 
atsevišķas detaļas bija veidotas ar plastilīnu.
Bija diezgan grūti noteikt labākos dalībniekus, bet, pateicoties 
vērtēšanas komisijai, kurā piedalījās vairāki cilvēki, tika izvēlēti labākie 
zīmējumi.
Sakām lielu paldies visiem, kas piedalījās akcijā un iesūtīja zīmējumus. 
Apsveicam uzvarētājus un novēlam visiem bērniem veiksmīgu atlikušo 
mācību gadu!

Daži zīmējumi izskatījās pēc īstiem mākslas darbiem.

Lielākā daļa zīmējumu tika veidoti ar zīmuļiem. Daži dalībnieki lika lietā zināšanas par zīmoliem, kurus piedāvā AD Baltic.
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Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar riepu ražotāju pārstāvju tehniskajiem ziņojumiem, jaunumiem riepu 
tirgū un tendencēm

Seminārs riepu tirgotājiem

Š. g. 18. septembrī Rīgā Multikino kinoteātra telpās „AD Baltic” klienti ieradās uz 
riepu apkopes profesionāļiem paredzētu semināru. Sagaidījām vairāk nekā 70 
dalībnieku, vairākums no tiem bija programmas „Riepu speciālists” dalībnieki.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunumiem riepu tirgū, tendencēm  
un šādu riepu ražotāju pārstāvju tehniskajiem ziņojumiem: 

• Continental (Donats Barcis, reģionālais pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs, Baltkrievijā un Kaļiņingradā);
• Goodyear (Gints Jegurs, tirdzniecības pārstāvis Latvijā, un Mārtiņš Grīnbergs, tirdzniecības vadītājs Latvijā);
• Michelin (Pauļus Gauriļčiks, tehniskais konsultants – tirdzniecības pārstāvis).

Mārtiņš Jurčenko, „AD Baltic” servisa 
iekārtu tirdzniecības vadītājs, prezentēja 
riepu montāžas un riteņu balansēšanas 
iekārtas un instrumentus, iepazīstināja ar 
jauniem piegādātājiem un jauno „AD Baltic” 
produktu klāstu. 
Pirmo reizi semināra laikā notika interesantas 
un saturiski vērtīgas profesionālas pārdošanas 
meistarības apmācības Kārļa Apkalna vadībā: 
dalībnieki uzzināja galvenās pārdošanas 
nianses, uzklausīja daudz vērtīgu padomu, kas 
ne tikai palīdzēs pārdot vairāk riepu, bet arī 
servisa pakalpojumu. 
Turklāt pirmo reizi seminārā notika arī 
konference, kurā dalībnieki brīvi varēja uzdot 
jautājumus riepu piegādātājiem. Konferenci 
vadīja sabiedrībā plaši pazīstamais pasākumu 
vadītājs Pauls Timrots. Mēs priecājamies 
par jūsu aktivitāti un interaktīvo semināra 
formātu plānojam saglabāt arī turpmāk.
Un, protams, kā gan bez balvām un 
negaidītiem brīžiem — dalībniekus sagaidīja 
dažādi pārsteigumi un dāvanas.

Pirmo reizi seminārā notika konference, kurā dalībnieki brīvi varēja uzdot jautājumus riepu piegādātājiem. No kreisās: Pauļus Gauriļčiks (Michelin), Donats Barcis 
(Continental), Gints Jegurs (Goodyear),Mārtiņš Grīnbergs (Goodyear) un Pauls Timrots
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Riepu ražotāju atsauksmes:
Ļoti priecājos, ka varam strādāt ar tādiem profesionāļiem kā „AD Baltic”. Riepu tirgus ir dinamisks, tajā pārdošanas un apkalpošanas 
kvalitātei, spējai piedāvāt klientam viņa vajadzībām visatbilstošāko produktu ir noteicoša loma. Atjaunotais „Riepu speciālists” tieši tam 
arī pievērš uzmanību, tāpēc ceru, ka tas būs sekmīgs ilgtermiņa projekts.

Pauļus Gauriļčiks, tehniskais konsultants – tirdzniecības pārstāvis, Michelin

Ļoti patīkami, ka uzņēmums „AD 
Baltic” vienmēr mūs uzaicina piedalīties 
semināros, kas ik gadu pārsteidz ar kuplu 
dalībnieku skaitu. Liela daļa semināra 
dalībnieku nav ieradušies pirmo reizi un šie 
semināri kļūst par tādām kā gada tikšanās 
reizēm.

Vēlu izdošanos „AD Baltic” komandai, 
organizējot nākamos seminārus, un 
veiksmi pārdošanā semināra dalībniekiem.

Donats Barcis, reģionālais pārdošanas 
vadītājs Baltijas valstīs, Baltkrievijā un 
Kaļiņingradā

Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties riepu komplekta izlozē
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Atjaunots „Riepu speciālista” zīmols un interneta vietne

Iespējams, ka daudzi no Jums jau ir redzējuši jauno „Riepu speciālista” zīmolu un iepazinušies ar atjaunoto interneta vietni.

Tagad „Riepu speciālists” ir modernāks, 
profesionālāks un ar vairāk informāciju.

Lai palīdzētu Jums vieglāk sasniegt 
klientus, tagad vietne  
www.riepuspecialists.lv vairāk ir orientēta uz 
galalietotāju.

Atjaunotajā vietnē klienti ērti varēs atrast 
tuvāko riepu tirdzniecības speciālistu 
— Jūsu servisu. Šeit viņi redzēs servisa 
kontaktinformāciju, tāpēc varēs sazināties 

ar Jums, ierasties servisā, iegādāties riepas, 
izmantot riepu nomaiņas un citus servisa 
piedāvātos pakalpojumus.

Vietne arvien tiek papildināta ar Jūsu 
klientiem noderīgu un interesantu 
informāciju. Šeit autovadītājs atradīs plašu 
informāciju par jaunumiem riepu tirgū, 
jauniem produktiem un to tehniskajām 
specifikācijām. Turklāt tiek sniegta 
juridiska informācija, informācija par riepu 

testiem, tiek publicēti paziņojumi par 
akcijām, ko rīko riepu ražotāji.

Īpaši sezonas laikā vietne aktīvi tiek 
reklamēta meklēšanas sistēmā Google 
un vienā no populārākajiem pasaules 
žurnāliem TopGear.

Nepalaidiet garām iespēju pievienoties 
riepu apkopes speciālistu tīklam!

Extranet jaunumi

Turpmāk Extranet pasūtījumu sistēmā 
akciju un izpārdošanas cenas tiek 
apzīmētas dažādās krāsās: 

akcijas cena

izpārdošanas cena

Jaunumi preču pasūtīšanas sistēmā
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Informāciju par riepu cenām, to 
daudzumu centrālajā noliktavā un 
pārdošanas struktūrvienībās, kā arī riepu 
attēlus varat atrast ADeCAT pasūtījumu 
sistēmā:

1. Kreisajā izvēlnē izvēlieties „Riepas”.

2. Ievadiet izmērus un izvēlieties „Tikai 
ziemas riepas”.

3. Izvēlieties riepas no saraksta.

1.

2.

3.

Jaunas sadaļas Extranet sistēmā

Turklāt vēlamies informēt, ka turpmāk visu informāciju par 
AD Baltic organizējamām izpārdošanām atradīsiet jaunajā 
Izpārdošanas sadaļā.

Aicinām visus apmeklēt Extranet Jaunumu sadaļu – tajā 
atradīsiet pastāvīgi atjaunotu informāciju par jaunumiem mūsu 
produktu klāstā, pasūtījumu sistēmas atjauninājumiem, kā arī 
fotogrāfijas no pasākumiem un citus aktuālus jaunumus.

Riepu meklēšana Extranet un ADeCAT sistēmās
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„Philips” mehānisko transportlīdzekļu spuldzes –
inovatīvi apgaismojuma risinājumi

Philips Automotive ir Nr. 1 mehānisko 
transportlīdzekļu spuldžu ražotājs pasaulē. 
Philips ir ieguvis pasaules slavu, pateicoties 
savām modernajām tehnoloģijām, 
kvalitatīvajiem produktiem un inovatīvajai 
vadībai. Tieši tāpēc pasaules lielākie 
autoražotāji izvēlas sadarboties ar Philips. 
Turklāt šā uzņēmuma piedāvātais produktu 
klāsts un risinājumi ir vislabākie nozarē 
un apmierina visu klientu vajadzības un 
dzīvesveidu. 

Philips Automotive, Royal Philips Electronics 
ražošanas struktūrvienība, ir pasaulē 
vadošais motorizēto transportlīdzekļu 
spuldžu piegādātājs autoražošanas nozarei 
un pēcpārdošanas tirgum. 

Philips spuldzes uzlabo ceļu satiksmes 
drošību un palielina autovadītāju 
komfortu tieši tādēļ, ka spēj apvienot 
tehniskās inovācijas ar patiesām rūpēm 
par ceļu satiksmes drošību un autovadītāju 
komfortu. Philips ir kļuvis par pasaulē 
vadošo piegādātāju visiem lielākajiem 
autoražotājiem. Šodien katrs otrais 
pasaules automobilis ir aprīkots ar Philips 
Automotive produkciju. Philips Automotive 
velta daudz pūļu, lai pēcpārdošanas 
tirgu un oriģinālā aprīkojuma ražotājus 
nodrošinātu ar savā klasē vislabākajiem 
produktiem. Philips garantē visaugstākos 
kvalitātes standartus, vienlaikus saglabājot 
ražošanas ilgtspēju. 

Philips izstrādātie apgaismojuma risinājumi 
rada efektīvu un precīzu gaismas projekciju 
ar maksimālu jaudu un ilgu veiktspēju. 
Philips konsekventi rada vislabākos, 
visefektīvākos apgaismojuma risinājumus, 
jo zina, ka tieši kvalitatīvs apgaismojums 
kādreiz var izglābt tavu dzīvību.

Specifikācijas Kods
H7 55W 12V Px26d 12972PRC1

5W 12V W2,1x9,5d 12961CP

H4 60/55W 12V P43t-38 12342PRC1

5W 12V SV8,5 12844CP

21W 12V BA15s 12498CP

21/5W 12V BAY15d 12499CP

21W 12V BAU15s 12496NACP

5W 12V BA15s 12821CP

H1 55W 12V P14,5s 12258PRC1

4W 12V BA9s 12929CP

1,2W 12V W2x4,6d 12516CP

H3 55W 12V  UVSPK22s 12336PRC1

10W 12V BA15s 12814CP

21/4W 12V BAZ15d 12594CP

5W 12V W2,1x9,5d 12396NACP

21/5W 12V W3x16q 12066CP

1,2W 12V BAx8,5d/2 12598CP

3W 12V W2,1x9,5d 12256CP

1,2W 12V Bx8,4d black 12625CP

16W 12V W2,1x9,5d 12067CP

10W 12V SV8,5 12866CP

6W 12V BAx9s 12036CP

1,12W 12V B8,4d orange 12624CP

2W 12V W2x4,6d 12505CP

2W 12V Bx8,4d light green 12626CP

2W 12V BAx8,5d/y-green 12600CP

1,5W 12V Bx8,4 beige 12627CP

1,2W 12V BAx8,3s/1,35 black 12597CP

Meklējiet Philips motorizēto transportlīdzekļu 
spuldzes Extranet pasūtījumu sistēmā.

Philips ir visu lielāko autoražotāju izvēle

Kopš 1914. gada Philips dominē motorizēto transportlīdzekļu apgaismojuma industrijā, pateicoties savai reputācijai, augstajai 
kvalitātei, drošībai un inovācijām. Katrs otrais Eiropas automobilis ir aprīkots ar Philips inovatīvajiem apgaismojuma risinājumiem.

Philips augstie ražošanas standarti

Philips kvalitatīvais apgaismojums ir jaudīgs un drošs, pateicoties tā inovatīvajai uzbūvei un precīzajām tehnoloģijām. Tā ražošana 
tiek rūpīgi kontrolēta un sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un QSO 9000 standartiem, līdz pat visaugstākajiem ECE 
standartiem. 

Philips UV kvarca stikla tehnoloģija

Kvarca stikls ir izturīgāks par cieto stiklu, jo spēj izturēt lielāku spiedienu un līdz ar to rada daudz jaudīgāku gaismu. Tas ir dabiski 
izturīgs pret pēkšņām virsmas temperatūras izmaiņām, tādējādi novēršot eksplozijas risku. Īpašais pārklājums pret UV stariem 
aizsargā Jūsu automobiļa priekšējos lukturus pret kaitīgo UV radiāciju. Tas Philips UV kvarca spuldzes padara par nevainojumu 
risinājumu visos braukšanas apstākļos, kā arī garantē to ilgmūžību.
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„Blue Print” rezerves daļu sortiments 
Āzijā ražotajām automašīnām

„AD Baltic” ar prieku paziņo, ka kopš novembra piedāvā saviem klientiem īpaši kvalitatīvu „Blue Print” zīmola rezerves detaļu 
klāstu, kas paredzēts Āzijā ražotiem automobiļiem.

Zīmols „Blue Print” tika ieviests 1994. gadā un piedāvā plašu rezerves daļu klāstu Āzijā un Amerikā ražotiem automobiļiem, 
ieskaitot „Grey imports”, dažus Amerikas importētājus un to citvalstu ekvivalentus.

Meklējiet e-katalogā

ADT38079 ADT380132

ADT38082 ADT381508C

ADT38087

ADT380143

ADT38033

ADT38050

ADT380127

ADT386195

ADT386196

ADT38789

ADT38790

ADT387231

„Blue Print” darbojas vairāk nekā 30 
Eiropas valstīs. 

„Blue Print” pakalpojumu klāsts turpina 
paplašināties un attīstīties, pateicoties 
precīzam izpētes darbam, pamatīgai 
autoparku analīzei un, protams, 
informācijai, ko mēs saņemam no saviem 
klientiem. „Blue Print LIVE” katru mēnesi 
saņem gandrīz 2000 pieprasījumu pēc 
jaunām precēm; līdz šim 40 % no šiem 
pieprasījumiem ir rūpīgi izpētīti, ievadīti 
katalogos, un mēs esam gatavi tos jums 
piegādāt jau nākamajā dienā.

Pat ja jūs domājat, ka jums nepieciešamā 
rezerves daļa ir pieejama tikai pie dīlera, 
vienmēr vispirms apskatieties „Blue Print 
LIVE” piedāvājumu. Jūs būsiet pārsteigts, 
cik tas ir plašs. Ja mēs vēl nepiedāvājam 
jums nepieciešamo rezerves daļu, 
informējiet mūs, un esiet drošs, ka mēs 
ņemsim vērā jūsu ieteikumu. 

„Blue Print” ir 25 gadu pieredze Āzijā 
ražoto automobiļu nodrošināšanā ar 
rezerves daļām un „Blue Print” zīmola 
piedāvātais rezerves daļu klāsts šobrīd 
ietver vairāk nekā 22 000 vienību, aptverot 
vairāk nekā 160 produktu grupas. Visām 
rezerves daļām ir 3 gadu neierobežotas 
kilometrāžas garantija, tās ir precīzas OE 
(oriģinālā aprīkojuma) kopijas, un auto 
darbnīcas var būt pilnīgi drošas, ka mūsu 
zīmola izgatavotās un piedāvātās rezerves 

daļas derēs kā uzlietas. 

„Blue Print” piedāvāto rezerves daļu klāstā 
ietilpst filtri, bremzes, sajūgu, transmisijas, 
stūres un piekares detaļas, dzinēja vadība, 
ar elektrību saistītas detaļas, dzesēšanas 
ierīces, zobsiksnas un ķēdes. Zīmola „Blue 
Print” piedāvātajā klāstā ietilpst arī tādas 
preces, ko parasti piedāvā tikai dīleri, 
piemēram, dīzeļdegvielas daļiņu filtri 
(DPF), hibrīdauto stiklu tīrītāju slotiņas, 
degvielas statņi, iesūknēšanas kontroles 
vārsti un EGR vārsti. Tie ir tikai daži 
piemēri, tāpēc, ja jums ir Japānā vai Korejā 
ražots automobilis, atcerieties par „Blue 
Print”. 

Novembra beigās „AD Baltic” detaļu 
piedāvājums Āzijā ražotiem automobiļiem 
tiks papildināts ar 400 artikuliem, 
kas paredzēti mūsu tirgū populāriem 
automobiļu modeļiem.

Mitsubishi  (Montero/Pajero 2000-06 
Lancer 2008> Colt 2004> Montero/Pajero 
2006);

Hyundai Accent/Pony X3/Era 2006;)

Honda (Civic 2006-12, CR-V 2006>, 
Accord 2008>, CR-V 1997-06, Accord 
2003-08);

Mazda (6 2002-08, 3 2004-09, 6 2008-13, 
3 2009>);

Nissan (Qashqai/Qashqai+2, Almera N16 

2000>, X-trail, Micra K12 2002-10, Micra 
K13 2010);

Subaru (Forester 2008>, Impreza 2000-07, 
Impreza 2007>, Legacy 2009>);

Lexus RX;

Toyota (RAV4 1994-06, Auris 2006-12, 
Yaris 2006-11, RAV4 2006>, Yaris 1999-
06, Camry 2001-06, Avensis 2003-09, 
Corolla 2001-07, Avensis Verso, Auris 
2012>, Avensis 2009>).
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341846

343308

341844

343306

331701

365500

334846334812

Paplašināts „KYB” amortizatoru klāsts

„AD Baltic” ir paplašinājis KYB Excel-G amortizatoru piedāvājumu. Tagad mūsu noliktavā ir vairāk nekā 100 amortizatoru artikulu, 
kas paredzēti vairāk nekā 60 automobiļu modeļiem (Audi, VW, Opel, Volvo, BMW, japāņu automobiļi).

AMORTIZATORI: EXCEL-G

Divcauruļu gāzes amortizatori, balsti un 
kārtridži. 

Patentēta vārstu sistēma un saspiests 
slāpeklis uzlabo braukšanas komfortu 
un vienlaikus ievērojami samazina gaisa 
cirkulēšanu (aerāciju), kas parasti veidojas 
amortizatoros un izraisa veiktspējas 
samazināšanos pat pēc dažu minūšu 
darbības.

AMORTIZATORI: GAS-A-JUST

„AD Baltic” piedāvāto preču klāstā 
atradīsiet arī KYB GAS-A-JUST 
amortizatorus.Šobrīd varam piedāvāt 
GAS-A-JUST amortizatorus Mazda 
5-R, Volvo S 60, S 70, V 70, C 70, S 80, 
Mercedes Benz C-Class (202), Mercedes 
Benz E Series, E-Class (124), Mercedes 
Benz Vito Mercedes Benz Viano, Mercedes 
Benz E-Class (211), Ford Fusion-R 
automobiļiem.

Viencaurules augstspiediena gāzes 
amortizatori

Atjauno OE viencaurules veiktspēju 

Palielina veiktspēju pa OE dubulto 
cauruli 

Pilnībā novērš putošanu un veiktspējas 
pasliktināšanos 

Viens bezšuvju darba cilindrs, lielas 
noslodzes mērītājs

Fenola virzuļa izolācija nodrošina 
nemainīgu veiktspēju

• Atjauno OE (oriģinālā aprīkojuma) 
veiktspēju

• Vienvirziena vārsts, kas 
novērš putošanu un veiktspējas 
pasliktināšanos. 

• Trīspakāpju duālā vārstu sistēma

• Ar teflonu pārklāts virzuļvārsts

• Bezšuvju iekšējais cilindrs un stiprināšanas 
kronšteins, nav noplūžu 

• Savienoti caurvadizolatori un uzmavas

• Cieti hromēts virzuļstienis 

Papildu peldošais virzulis atdala eļļu no 
saspiestās slāpekļa gāzes, lai piešķirtu 
ātrumjutīgu veiktspēju 

Bezšuvju balsti un savienotie caurvadizolatori 
palielina izturību un novērš troksni 

Meklējiet e-katalogā

Meklējiet e-katalogāMeklējiet e-katalogā

343281

553306553803

343271

553604553307

366002

551811553217

335810

551804551926

343307

553308551807

343319

551808553219
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LPG vai CNG – reāla alternatīva 
degvielai

Atvieglojums ne tikai jūsu budžetam:
Vieglie automobiļi ar LPG vai CNG 
darbināmiem dzinējiem
Laikā, kad degvielas cenas ir augstas, arvien 
vairāk autobraucēju izvēlas pāriet uz CNG 
(saspiesto dabasgāzi) vai LPG (sašķidrināto 
naftas gāzi). Tas ļauj būtiski samazināt 
degvielas izmaksas, taču papildus izmaksu 
ietaupījumam ar CNG vai LPG darbināmi 
automobiļi ir videi draudzīgāki nekā tie 
automobiļi, kas tiek darbināti ar parasto 
benzīnu vai dīzeļdegvielu, jo samazinās 
izplūdes gāzu radītais piesārņojums, kā arī 
CO2 izmešu daudzums.
Taču ar LPG vai CNG darbināmiem 
automobiļiem ir nepieciešams kas 
vairāk nekā tikai tehniskā pārveide. Lai 
automobilis uzticami kalpotu, tam ir 
vajadzīga īpaša motoreļļa, kas ir piemērota 
gāzes dzinēja prasībām. 

Pareizā augsto tehnoloģiju motoreļļa 
ikvienam dzinējam 

TITAN motoreļļas: premium kvalitāte, 
ražotas Vācijā

TITAN motoreļļas ir pasaulē lielākā 
neatkarīgā smērvielu ražotāja jaunākais, 
uz zinātniskiem pētījumiem balstītais 
ievedums. Šīs eļļas ir izstrādātas sadarbībā 
ar vadošajiem automobiļu ražotājiem un 
ir pielāgotas augsto tehnoloģiju dzinēju 
prasībām. Tās sniedz izcilu veiktspēju, 
degvielas ekonomiju un aizsardzību pret 
nodilumu. 

Gāzes dzinēju īpašās prasības
Problēma: augstākas temperatūras
Salīdzinājumā ar dzinējiem, kas tiek 
darbināti ar benzīnu vai dīzeļdegvielu, ar 
LPG vai CNG darbināmiem dzinējiem 
ir augstāka darba temperatūra. Benzīna 
dzinējos un dīzeļdzinējos šķidrā degviela 
pirms sadegšanas iztvaiko, tādējādi veicot 
dzesēšanas funkciju, taču gāzes dzinējos tas 
nenotiek un dzinējs netiek dzesēts. Tieši 
tāpēc gāzes dzinējiem ir nepieciešams cits 
risinājums.

Piedāvājam: TITAN PRO GAS.
FUCHS ir izstrādājis jaunu motoreļļu 
sēriju, kas saucas TITAN PRO GAS un 
ir piemērota gāzes dzinējiem. Tā garantē 
drošu un ilgstošu dzinēja darbību. TITAN 

Vārsti / Vārstu 
ligzdas:

Vairāk nogulšņu.
Bīstamība: 

Jaudas zudums

Augstākas 
temperatūras.

Bīstamība: Paātrināta 
dzinēja nolietošanās un 

motoreļļa ātrāk kļūst veca 
un ir jānomaina.

PRO motoreļļas tika pārbaudītas daudzos 
pētījumos un testa braucienos, kas sekmīgi 
apliecināja šīs jaunās augstas veiktspējas 
motoreļļas izcilās iespējas. TITAN 
PRO GAS motoreļļas ir zemas emisijas 
motoreļļas. Pateicoties to īpašajai formulai, 
sadegšanas kamera paliek tīra, un dzinējs 
saglabā savu jaudu. Augstākas temperatūras 
var izraisīt ātrāku dzinēja nolietošanos, 
turklāt motoreļļa ātrāk kļūst veca un ir 
jānomaina. Turklāt LPG vai CNG nesatur 
tīrīšanas un aizsardzības piedevas, kas tiek 
pievienotas benzīnam vai dīzeļdegvielai. Šīs 
piedevas uzlabo dzinēja tīrību, samazinot 
vai novēršot oglekļa nogulšņu rašanos pie 
ieplūdes vārsta. 

Augstākās kvalitātes „TITAN” motoreļļas

5W30 TITAN GT1 PRO GAS

Premium benzīna dzinēju eļļa mūsdienu 
pasažieru automašīnām un vieglajam 
komerctransportam. Speciāli paredzēta 
benzīna dzinējiem ar LPG un CNG. 
Optimāla dzinēja tīrība, mazāks eļļas 
patēriņš un samazināta izplūdes gāzu 
emisija. Labāka stabilitāte pret oksidāciju; 
Palielināta viskozitātes stabilitāte; Mazāk 
nogulsnējumu dzinējā, kas var rasties 
pie augstākām temperatūrām; Mazāki 
iztvaikošanas zaudējumi.

Specifikācijas: ACEA C3, API SM, BMW 
LONGLIFE-04;MB-229.51 VW502 00.

5W40 TITAN GT1 PRO GAS  

Premium benzīna dzinēju eļļa mūsdienu 
pasažieru automašīnām un vieglajam 
komerctransportam. Speciāli paredzēta 
benzīna dzinējiem ar LPG un CNG . 
Optimāla dzinēja tīrība, mazāks eļļas 
patēriņš un samazināta izplūdes gāzu 
emisija. Labāka stabilitāte pret oksidāciju; 
Palielināta viskozitātes stabilitāte;
Mazāk nogulsnējumu dzinējā, kas var 
rasties pie augstākām temperatūrām; 
Mazāki iztvaikošanas zaudējumi.
Specifikācijas: ACEA C3, API SM, BMW 
LONGLIFE-04;MB-229.31 VW502 00.

10W40 TITAN SYN PRO GAS

Ļoti augstas veiktspējas (super High 
Performance) benzīna dzinēju eļļa 
pasažieru automašīnām un vieglajam 
komerctransportam. Īpaši izstrādāta 
gāzes dzinējiem ar LPG un CNG. 
Labāka stabilitāte pret oksidāciju; 
Palielināta viskozitātes stabilitāte; Mazāk 
nogulsnējumu dzinējā, kas var rasties 
pie augstākām temperatūrām; Mazāki 
iztvaikošanas zaudējumi.

Specifikācijas: ACEA A3/B4, API SL,  
MB-229.1.
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Multifunkcionāla dīzeļdegvielas piedeva – „Castrol TDA”
Castrol TDA ir daudzfunkcionāla dīzeļdegvielas piedeva. Tā ir paredzēta lietošanai jebkurā sezonā tilpuma attiecībā pret 
dīzeļdegvielu 1:1000. Piedeva ir paredzēta visām automašīnām ar dīzeļdzinēju ar turbīnu vai bez tās – jebkuras konstrukcijas 
vieglajām automašīnām (tostarp automašīnām ar degvielas ieplūdes sistēmu Common Rail un Pumpe Duse), kravas automašīnām 
un autobusiem, traktoriem un stacionārajiem dīzeļdzinējiem.

• Detonēšanas izturība (cetānskaitlis) 
ir rādītājs, kas ietekmē dīzeļdegvielas 
aizdegšanos un sadegšanu dzinēja degšanas 
kamerā, un tādējādi tieši ietekmē dzinēja 
darbības vienmērību un skaļumu, jaudas 
un izplūdes gāzu rādītājus. Atkarībā no 
gadalaika par optimālu uzskata cetānskaitli 
robežās no 40 līdz 50. Cetānskaitla 
korekcijai izmanto īpašas degvielas ražošanas 
tehnoloģijas. Pārāk augsts vai pārāk zems 
cetānskaitlis negatīvi ietekmē dīzeļdzinēja 
darbību. Castrol TDA cetānskaitli 
neietekmē.
• Viskozitāte un blīvums nosaka 
iztvaikošanas un maisījuma veidošanās 
procesus dzinējā. Castrol TDA, kuras 
saturs degvielā ir viena desmitā daļa 
procenta, atšķirībā no daudzu konkurentu 
piedāvātajām piedevām, būtiski neietekmē 
degvielas viskozitāti un blīvumu. Tādējādi 
rūpnīcā iestatītie viskozitātes un blīvuma 
parametri saglabājas nemainīgi. Degvielas 
sistēmas aparatūra darbojas standarta 
aprēķinātajos režīmos.
• Zemas temperatūras īpašības raksturo 
tādi rādītāji kā duļķošanās temperatūra td, 
filtra nosprostošanās robežtemperatūra tf un 
sabiezēšanas temperatūra ts. Varētu šķist, ka 
vasaras marku dīzeļdegvielai šie rādītāji nav 
tik būtiski, jo saskaņā ar regulējumu vasaras 
dīzeļdegvielu sabiezēšanas temperatūra 
nedrīkst būt augstāka par mīnus 10 °C, 
bet duļķošanās temperatūra nedrīkst 
būt augstāka par mīnus 5 °C. Taču droši 
vien katrs, kas ekspluatējis automašīnu ar 
dīzeļdzinēju ziemā, jau ir pārliecinājies, ka 
samērā bieži vasaras dīzeļdegvielas krājumus 
turpina pārdot līdz vēlam rudenim, kad 

gaisa temperatūra naktī pazeminās zem nulle 
grādiem. Dīzeļdzinēja iedarbināšana kļūst ļoti 
problemātiska. Saskaņā ar regulējumu ziemas 
dīzeļdegvielas sabiezēšanas temperatūrai jābūt 
ne augstākai par mīnus 35 °C, un duļķošanās 
temperatūrai mīnus 25 °C, kas caurmērā 
nodrošina šādas degvielas izmantošanu 
vidējos platuma grādos, taču atrast patiešām 
kvalitatīvu dīzeļdegvielu nav viegli.Castrol 
TDA piemīt spēcīgas depresorās īpašības, t.i., 
atrodoties degvielā ieteiktajā daudzumā, tā 
būtiski uzlabo degvielas zemas temperatūras 
īpašības. Pievienojot šo piedevu vasaras 
marku dīzeļdegvielai, šādas degvielas pilnīga 
filtrēšanas iespēja saglabājas līdz mīnus 20 °C, 
bet daļējas – līdz mīnus 30 °C. Pievienojot 
piedevu ziemas dīzeļdegvielai, tiek panākti 
vēl labāki rezultāti. Castrol TDA lietošanas 
nepieciešamība mūsu apstākļos gada aukstajā 
laikā ir pilnīgi pamatota.
• Dīzeļdegvielas ķīmiskā stabilitāte ir spēja 
pretoties oksidēšanās procesiem uzglabāšanas 
laikā. Ja automašīna ar uzpildītu degvielas 
bāku ilgstoši netiek ekspluatēta, degviela 
oksidējas un rodas nogulsnes, kas negatīvi 
ietekmē dzinēja darbību. Īpaši ātri oksidēšanās 
process notiek tādu dažu metālu klātbūtnē, 
ko izmanto degvielas sistēmas aparatūras 
izgatavošanai. Tieši tur degviela oksidējas vēl 
ātrāk. Castrol TDA piemīt antioksidēšanās 
īpašības, tā stabilizē degvielu un nodrošina 
ilgstošas uzglabāšanas iespējas.
• Dīzeļdegvielas korozijas aktivitāti raksturo 
sēra savienojumu klātbūtne. Castrol TDA 
ir korozijas inhibitors un daļēji slāpē sēra 
savienojumu kaitīgo iedarbību.
• Pretnodiluma īpašības. Dīzeļdegviela 
ir eļļošanas materiāls degvielas sistēmas 
aparatūras kustīgajām daļām, plunžera sūkņu 
saskares pāriem, noslēdzošajiem adatas 
vārstiem, kontaktiem un citām detaļām. 
Dīzeļdegvielas eļļošanas īpašības ir daudz 
sliktākas nekā eļļām, jo PAO koncentrācija 
tajos ir mazāka un to viskozitāte ir ievērojami 
zemāka. Lai uzlabotu dīzeļdegvielas eļļošanas 
īpašības, jāizmanto īpašas pretnodiluma 
piedevas. Castrol TDA piemīt augsta 
līmeņa pretnodiluma īpašības, un tā pilnībā 
kompensē standarta degvielas eļļošanas 
īpašību iztrūkumu. Regulāra Castrol TDA 
lietošana ļaus jums būtiski pagarināt degvielas 
sistēmas aparatūras kalpošanas laiku un 
ietaupīt līdzekļus tās remontam.
Regulāri lietojot Castrol TDA rekomendētajā 
daudzumā, izdevumi tās iegādei būs 
mazāk par 2% izdevumu degvielas iegādei. 
Summas, kas nepieciešamas degvielas sistēmu 
remontam, ir būtiski augstākas, turklāt, 
lietojot Castrol TDA gada aukstajā laikā, 
jums ir lielākas izredzes iedarbināt dzinēju pēc 
degvielas uzpildes nepazīstamā DUS.
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Intervijas ar „AD” akumulatoru tirgotājiem

SIA „ANRU MOTORS”,  
Garozas iela 15a, Jelgava 

Komercdirektors Andris Bugnēvics  
(http://www.anrumotors.lv/)

Ir pieprasījums pēc kvalitatīviem vidējā 
segmenta akumulatoriem, tāpēc izvēlamies 
cenas un kvalitātes attiecību. Akumulatori 
ir specifisks produkts, tāpēc kvalitatīvu 
preci ir drošāk pārdot, ja zina, ka pēc 
tam nebūs problēmu. Protams, pirms 
pārdošanas servisā veic nepieciešamo 
auto elektrosistēmas pārbaudi. Pārbauda 
ģeneratora, startera tehnisko stāvokli, kā 
arī vai auto elektrosistēmā nav strāvas 
noplūdes. Ja auto ir labā stāvoklī, nav 
tehnisku problēmu, tad garantijas 
gadījumu pieteikumu skaits praktiski ir 
0 %. Pēc vairāku gadu pieredzes esam 
pārliecinājušies, ka AD akumulatori tiešām 
ir kvalitatīvs produkts. 

Pirms pārdošanas klienti tiek informēti 
par pareizu akumulatoru ekspluatāciju, 
regulāru uzlādes līmeņa pārbaudi, it 
īpaši pirms ziemas sezonas, kad gaisa 
temperatūra sāk kristies. Šādā veidā 
esam ieguvuši klientu uzticību un 
veiksmīgi varam pārdot AD produktu. 
AD akumulatoru piedāvātais sortiments 
praktiski nosedz automobiļu tirgu, kas mūs 
pilnībā apmierina. Atbraucot pie mums, 
galapatērētājs ir drošs par savu pirkumu, 
drošs par to, ka auto elektrosistēma tiks 
pārbaudīta un nepieciešamības gadījumā 
tiek savesta kārtībā, ja auto ir labā tehniskā 
stāvoklī (pareiza eļļa, kvēlsveces, degviela 
utt.), tad nebūs pārsteigumu ziemas salā. 

SIA „TEC GRUPA”,  
Bauskas iela 16c, Rīga

Tehniskais direktors Aleksejs Karhu  
(http://www.tecakumulatori.lv)

Kāpēc Jūs izvēlaties tirgot AD 
akumulatorus, kādi ir galvenie 
priekšnoteikumi?

• Cena, kvalitāte, sortiments – nodrošina 
97 % no mūsu auto tirgus.

• 3 gadu garantija – būtisks arguments, lai 
izvēlētos AD akumulatorus.

• Ražoti „Johnson Controls” rūpnīcā, kur 
ražo Varta, Bosch u. c. akumulatorus.

Pārdošanas procesā ir jāizvēlas 
pareizais akumulators konkrētajam 
automobilim. Ne vienmēr varam 
ticēt ražotāju katalogam, jāņem vērā 
mūsu klimatiskie apstākļi, kā arī auto 
elektroiekārtas prasības, ģeneratora un 
aprīkojuma tehniskie dati. Galvenais 
nosacījums, lai auto elektroiekārta 
ir teicamā stāvoklī. Lai panāktu ilgu 
kalpošanas laiku, akumulatoru baterijai 
galvenie priekšnosacījumi ir šādi: pareiza 
akumulatora izvēle un nebojāta, darboties 
spējīga auto elektrosistēma. No personīgās 
pieredzes AD akumulators pēc 4 gadu 
pareizas ekspluatācijas uzrāda 85 % 
akumulatora „dzīvotspēju”. Ja auto ir 
kārtībā un pareizi to ekspluatē, tad vidējais 
akumulatora darbības laiks ir 5–6 gadi. 

Pirms akumulatora pārdošanas servisā 
veic nepieciešamās auto pārbaudes 
(diagnostiku), lai pārliecinātos, ka auto 
ir labā tehniskā stāvoklī. Ja tā ir, tad 
pārdotajam akumulatoram varam piešķirt 
3 gadu garantiju, kas ir vērā ņemams 
fakts, un galapatērētājs to novērtē. Ja auto 
ir problēmas, tad tās novēršam. Bieži 
sastopamies ar problēmu, kad servisā lūdz 
palīdzību klienti, kas pirkuši akumulatorus 
internetā. Pirmais, ko vaino klients, 
ir akumulators, bet visbiežāk vaina ir 
transportlīdzeklī, neatbilstoši uzstādīts 
akumulators, problēmas ar ģeneratoru, 
starteri, strāvas regulatoriem, bieži ir 
strāvas noplūdes uz auto. 

Tuvojas ziema, tāpēc iesakām pārbaudīt 
akumulatoru uzlādes līmeni savlaicīgi, lai 
sals jūs nepārsteidz.

Meklējiet e-katalogā

544402044 AD 545155033 AD

556400048 AD 560409054 AD

560412051 AD

562107051 AD

600402083 AD

560413051 AD

565106054 AD

680032100 AD

570144064 AD 574104068 AD

577400078 AD 580406074 AD

591400074 AD 591401074 AD

SIA “ANRU MOTORS” komercdirektors Andris 
Bugnēvics

AD akumulatoru kompozīcija

SIA “ANRU MOTORS” filiāle Garozas ielā, Jelgavā
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Apraksts:

 
• Paredzēts mūsdienu automobiļiem, kuros vairākas dzinēja detaļas ir no dzelzs.
• Izgatavots saskaņā ar bioloģisko piedevu OAT (Organiz Additive Technology) 
tehnoloģiju.
• Nesatur silikātus, borātus, amīnus, nitrītus un fosfātus.
• Nodrošina efektīvāku plastmasas poliamīda detaļu aizsardzību (dzesēšanas sistēmas 
izplešanās tvertne).
• Aizsargā dzinēju no sasalšanas, pārkaršanas un korozijas.
• Sastāvā esošās bioloģiskās piedevas absorbējas tikai korozijas bojātās vietās. Tas netraucē 
siltumapmaiņai, kā arī paildzina ekspluatācijas laiku līdz 5 gadiem.
• Satur efektīvu hibrīdo korozijas inhibitoru 
maisījumu ar organisko un neorganisko vielu 
piedevām, ieskaitot silikātus, kā arī satur 
unikālu silikāta piedevu stabilizatoru.
• Attiecināms uz ilgstoši izmantojamiem 
dzesēšanas šķidrumiem.
• Pārsniedz daudzu automobiļu ražotāju 
prasības.

Sagatavojaties ziemai ar „AD” produktiem

Dzesēšanas šķidrumi

Šajā gadalaikā autoservisos ir ļoti svarīgi pārbaudīt, vai transportlīdzekļa dzesēšanas sistēmā ir pietiekams dzesēšanas šķidruma 
līmenis, vai tā sasalšanas temperatūra ir piemērota mūsu ziemas apstākļiem, vai ir hermētiska pati dzesēšanas sistēma. 

Atklātie trūkumi ir jānovērš, kamēr nav 
sācies sals. Ja dzesēšanas sistēma aizsalst, 
remonts maksās dārgi, kā arī klients var 
būt neapmierināts.

Ja dzesēšanas šķidruma koncentrācija nav 
pietiekama, ir jāielej koncentrēts antifrīzs 
vai pilnībā jānomaina dzesēšanas šķidrums 
visā automobiļa dzesēšanas sistēmā. Ja 
diezgan daudz ir jāpapildina, tas var 

nozīmēt, ka zema ir ne tikai radiatorā 
esošā šķidruma sasalšanas temperatūra, 
bet, iespējams, ka ir neefektīvas koroziju 
un putošanu mazinošās piedevas. Tādā 
gadījumā nepietiek tikai papildināt 
šķidrumu, nāksies to nomainīt. 

Latvijas klimatiskajos apstākļos ieteicams 
izmantot dzesēšanas šķidrumus, kas 
nesasalst pat –35 °C temperatūrā, vai 

pirkt dzesēšanas šķidruma koncentrātu 
un, pareizi atšķaidot ar ūdeni, iegūt 
nepieciešamo sasalšanas temperatūru.

AD Baltic saviem klientiem piedāvā plašu 
dzesēšanas šķidrumu klāstu: tie ir gan 
koncentrāti, gan lietošanai gatavi antifrīzi, 
kas nesasalt pat –35 °C temperatūrā.

Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -35°C G12 

Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -35°C G11 
Apraksts: 
 
• AD dzesēšanas šķidrums ir paredzēts mūsdienu vieglo automobiļu, autobusu un kravas 
automobiļu dzinējiem, kuros vairākas detaļas ir no alumīnija.
• Šķidrumi ir dažādās krāsās, lai lietotājs brīvi varētu izvēlēties ne tikai vajadzīgo kvalitāti, 
bet arī attiecīgo krāsu.
• Nodrošina paaugstinātu plastmasas poliamīda detaļu aizsardzību (dzesēšanas sistēmas 
izplešanās tvertne).
• Aizsargā dzinēju no sasalšanas, pārkaršanas un korozijas.
• Satur efektīvu hibrīdo korozijas inhibitoru maisījumu ar organisko un neorganisko vielu 
piedevām, ieskaitot silikātus, kā arī satur unikālu silikāta piedevu stabilizatoru.
• Nesatur amīnus, nitrītus un fosfātus.
• Šķidrums attiecināms uz ilgstoši (līdz 
3 gadiem) izmantojamiem dzesēšanas 
šķidrumiem.
• Pārsniedz daudzu automobiļu ražotāju 
prasības. 

Koncentrāts:  
Pirms ieliešanas automobiļa 
dzesēšanas sistēmā, dzesēšanas 
šķidruma koncentrāts ir jāatšķaida 
ar mīkstu ūdeni. Atšķaidot attiecībā 
1:1, dzesēšanas šķidruma sasalšanas 
temperatūra kļūst –36 °C. 

Koncentrāts:

Pirms ieliešanas automobiļa 
dzesēšanas sistēmā, dzesēšanas 
šķidruma koncentrāts ir jāatšķaida 
ar mīkstu ūdeni. Atšķaidot attiecībā 
1:1, dzesēšanas šķidruma sasalšanas 
temperatūra kļūst –36 °C.
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Dzesēšanas šķidrums Antifreeze AD -35°C Standart
Apraksts:

• Paredzēts visām benzīna un dīzeļdzinēju dzesēšanas sistēmām, ieskaitot arī no alumīnija 
sakausējumiem izgatavotus dzinējus.

• Rada apstākļus normālam dzinēja darba režīmam, nepieļauj sasalšanu un aizsargā no 
korozijas.

• Neputo pie augstas temperatūras.

• Ekspluatācijas laiks – apm. 2 gadi. 

Koncentrāts:

Pirms ieliešanas automobiļa dzesēšanas sistēmā, dzesēšanas šķidruma koncentrāts ir 
jāatšķaida ar mīkstu ūdeni. Atšķaidot attiecībā 1:1, dzesēšanas šķidruma sasalšanas 
temperatūra kļūst –36 °C.

Ziemas logu mazgāšanas šķidrums  
SCREENWASH AD -20°C PREMIUM 5L

SCREENWASH AD -20 °C

Apraksts: 
 
Caurspīdīgs ziemas automobiļa logu mazgāšanas šķidrums ar raksturīgām ļoti labām 
tīrīšanas īpašībām:

• aizsargā lakas, gumijas un plastmasu;

• piemērots polikarbonāta stikliem un vēdekļveidīgiem smidzinātājiem;

• aizsargā stiklus no apledojuma;

• pasargā logu mazgāšanas iekārtu no aizsalšanas;

• izmēģināts un apstiprināts DEKRA (http://www.dekra-online.de) attiecībā uz 
tehniskajām īpašībām un ietekmi uz vidi;

• ražots Vācijā.

Apraksts: 
 
• Lieliski piemērots lietošanai automobiļos ar dažādas konstrukcijas smidzinātājiem un 
tīrītājiem.
• Ļoti ātri un kvalitatīvi nomazgā ceļa dubļus, sāļus un taukainus nosēdumus.
• Nekaitē krāsotām virsmām, plastmasai un gumijai.

Ziemas logu šķidrumi

Ja logu mazgāšanas tvertnē vēl ir palicis 
vasarai paredzēts logu mazgāšanas 
šķidrums, ir svarīgi to pēc iespējas ātrāk 
izlietot, ja to ļauj laikapstākļi, vai piepildīt 
tvertni ar ziemai paredzētu šķidrumu vai 

tā koncentrātu. Ja to neizdara, braucot 
ar lielāku ātrumu, vecais šķidrums ne 
tikai slikti tīrīs, bet var pat pasliktināt 
redzamību.

Ciešā sadarbībā ar rūpnīcas tehnologiem ir 
izdevies izgatavot tāda sastāva ziemas logu 

mazgāšanas šķidrumu, kas ļauj to izmantot 
Latvijass mainīgajos ziemas apstākļos. 
Logu mazgāšanas šķidrums Screenwash 
AD –20 °C ir lieliski piemērots lietošanai 
automobiļos ar dažādas konstrukcijas 
smidzinātājiem un tīrītājiem.
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Automobiļu logu mazgāšanas šķidruma koncentrāts 
SCREENWASH AD CONC.

Ledus atkausētājs DE-ICER AD

Apraksts: 
 
• Koncentrēts un aromatizēts logu mazgāšanas šķidrums ar citronu aromātu.
• Paredzēts mazgāšanai dažādos ekspluatācijas apstākļos.
• Neatšķaidīts sasalst –80 °C temperatūrā.
• Labi noņem netīrumus.
• Neatšķaidīts atkausē ledu.
• Notīra kukaiņu paliekas no stikla.
• Nepieļauj tauku plēvītes veidošanos un ledus piesalšanu.
• Nekādi neietekmē automobiļa krāsu, gumijas un plastmasas detaļas.
• Sastāvā esošās speciālās piedevas neveicina koroziju.
• Koncentrātu atšķaidot ar ūdeni 1:1, iegūtā šķidruma sasalšanas temperatūra ir –28 °C.

Apraksts: 
  Ledus atkausētājs pasargā no atkārtotas stikla aizsalšanas, uzlabo redzamību, nekaitē 
krāsotām virsmām.

Ziemā automobiļa logu mazgāšanai vajadzētu lietot tādu šķidrumu, kas nesasalst pat zemā temperatūrā. Tāpēc iesakām vienmēr 
pārbaudīt, vai tvertnē ir pietiekams logu mazgāšanas šķidruma daudzums. Tā kā ziemā gaisa temperatūra ir diezgan mainīga, tad 
vislabāk lietot logu mazgāšanas šķidruma koncentrātu. 

Ledus atkausētājs

Iespējams, daudzi piekritīs, ka viena no nepatīkamākajām procedūrām autovadītājiem 
– no rīta notīrīt apledojušu automobili. Lai ātrāk noskrāpētu ledu, var ieteikt iedarbināt 
automobiļa dzinēju un ieslēgt logu sildītāju, bet uz stikliem esošo ledu apsmidzināt 
ar ledus atkausētāju (AD DE-ICER) un pēc neilga laika noskrāpēt ar īpašu skrāpi. Tā 
mazāk tiks saskrāpēts stikls, ilgāk un uzticamāk kalpos tīrītāju gumijas.

GKN Land Systems,

Saņemiet Vairāk Nekā Gaidijāt
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„EUROL” produkti – uzticama kvalitāte

„Eurol” ir vienīgais neatkarīgais Nīderlandes smērvielu ražotājs. Šī kompānija piedāvā visaptverošu apkalpošanu un tai ir ļoti 
plašs produktu klāsts, kurā ir ne tikai eļļas un smērvielas, bet arī apkopei paredzēti izstrādājumi, piemēram, aerosoli, mazgāšanas 
līdzekļi, dzesēšanas šķidrumi, bremžu šķidrumi, kā arī šķidrumi metāla detaļām un grunts krāsas.

„Eurol” ir globāla kompānija, kas darbojas 
vairāk nekā 60 valstīs. Galvenais birojs atrodas 
Nīderlandē. Savu pamatdarbību „Eurol” 
veic velosipēdu, motociklu, automobiļu 
rūpniecības, lauksaimniecības un zemes 
darbu, kā arī ūdenssporta jomā. Tā kā 
kompānijai ir sava pētījumu laboratorija, 
tā ātri spēj reaģēt uz jaunu uzlabojumu 
nepieciešamību. Sadarbībā ar tirgus 
profesionāļiem „Eurol” var attīstīt produktu 
ar lieliskām īpašībām jebkurai jomai.

Vienā no mūsdienīgākajām Eiropas rūpnīcām 
(Neiferdālē, Nīderlandē) „Eurol” efektīvi 
izgatavo un pako savu kvalitatīvo eļļu. Augsto 
tehnoloģiju sajaukšanas process nodrošina 
ļoti precīzu izejvielu un sastāvdaļu dozēšanu, 
kas īpaši uzlabo eļļas konsistenci un kvalitāti. 
Izstrādājot eļļas formulas, tiek izmantotas 
tikai augstākās klases bāzes eļļas un jaunākās 
piedevu sajaukšanas tehnoloģijas. Rezultāts 
– augstākās kvalitātes smērvielas stabilu un 
uzticamu rezultātu nodrošināšanai.

„Eurol” speciālisti intensīvi sadarbojas ar 
tādiem automobiļu ražotājiem kā „VW”, 
„Audi”, „Škoda”, „BMW”, „Mercedes-Benz”, 
„Volvo”, „Renault”, „MAN”, „Scania” u. c. Šīs 
sadarbības rezultāts ir „Eurol” produkti, kas 
izstrādāti saskaņā ar jaunākajām automobiļu 
ražotāju prasībām, izmantojot augstākās 
kvalitātes bāzes eļļas un piedevas. Kā sekmīgas 
sadarbības pierādījumu šī kompānija no 
dažādiem automobiļu ražotājiem ir saņēmusi 
apliecinājumus par to, ka tās produkti atbilst 
visaugstākajām ekspluatācijas prasībām un 
jaunākajām specifikācijām.

Izmantojot „Eurol” produktus, klienti saņem uzticamas garantijas, kas tiek 
nodrošinātas ar saskanīgu kompānijas darbu, pastāvot atbilstošai kvalitātes 
vadības sistēmai.
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Veselībai un ceļu satiksmes drošībai –  
sagaidīsim auksto gadalaiku ar jaunu filtru

Ir pagājis siltais, ziedputekšņiem bagātais gadalaiks, unjau nākamajā autoservisa apmeklējuma laikā būtu laiks nomainīt 
automobiļa salona filtru. Tā kā rudenī un ziemā dienas kļūst īsākas, un samazinās redzamība, labi funkcionējoši salonafiltri palīdz 
uzlabot ceļu satiksmes drošību, aizsargā pasažieru veselību un nodrošina tīru gaisu automobiļa salonā. 

Siltajos pavasara un vasaras mēnešos gaiss ir 
stipri piesārņots ar ziedputekšņiem. Kopā 
ar sodrējiem, putekļiem un riepu nodiluma 
daļiņām ziedputekšņi piesārņo automobiļa 
salona filtru. Kad autovadītāji gatavo 
savu spēkratu aukstajam un tumšajam 
gadalaikam, viņi vispirms domā par 
ziemas riepām, antifrīzu vai atsaldēšanas 
aerosolu, taču tikpat svarīgi ir padomāt par 
salona filtra nomaiņu. Rudens un ziemas 
sezonā tam ir jādarbojas nevainojami, lai 
nodrošinātu labu redzamību un veselīgu 
klimatu automobiļa salonā. Eksperti 
norāda, ka darbnīcām un izplatītājiem par 
to vajadzētu informēt savus klientus. 
Efektīvs ieguldījums savas veselības 
aizsardzībai

Veiktie mērījumi rāda, ka situācijā bez 
salona filtra autobraucēji tiek pakļauti 
daudz augstākai piesārņotāju koncentrācijai 
nekā gājēji. Tas var būt īpaši nepatīkami 
alerģiskiem cilvēkiemun bērniem. Tāpat 
kā putekļusūcējs iesūc apkārtējo gaisu, 
kas ir piesārņots ar daļiņām un kaitīgajām 
gāzēm, arī caur automobiļa salona filtru, 
gaisa kondicionētāju, apsildes sistēmu 
un vējtveri salonā ieplūst līdz 540 000 
litru gaisa stundā. MANN-FILTER 
nodrošina tīru gaisu automobiļa salonā. 
Tie attīra ieplūstošo āra gaisu un gandrīz 
simtprocentīgi aiztur visas kaitīgās daļiņas. 
Taču ar laiku filtra serdenis un vide 
aizsērē, kas var par 50 līdz 70 procentiem 
samazināt gaislaides jaudu. Lai nodrošinātu 
pilnībā efektīvu gaisa attīrīšanu un labu 
plūsmu, salona filtri ir savlaicīgi un regulāri 
jānomaina. Tieši tādēļ jauns filtrs ir laba 
investīcijaautomobiļa lietotāju veselībā.

Skaidrs skats tumšās dienās

Salona filtri aizsargā gaisa kondicionēšanas 
sistēmu no piesārņojumaun palielina 
tās darbības laiku, jo aparātu smalkajās 
detaļās neveidojas nogulsnes,ja filtrs 
tiek regulāri nomainīts. Vienlaicīgi tiek 
uzturēta pilna sistēmas dzesēšanas un 

sildīšanas jauda. Ziemā tas, piemēram, 
nodrošina daudz ātrāku automobiļa 
salona uzsilšanu. Ir arī svarīgi, ka tiek 
uzturēta pilna gaislaides jauda. Savukārt, 
ja aizsērējuša filtra dēļ gaisa plūsma 
samazinās, sāk aizsvīst salona stikli, un uz 
tiem izveidojas bīstama atspīdumu radoša/
taukaina plēvīte. Tas būtiski pasliktina 
redzamību, it īpaši tumsā, kad autovadītāju 
apžilbina pretimbraucošās mašīnas lukturi. 
Aizsērējuši filtri un slikta gaisa plūsma 
mazina ceļu satiksmes drošību un būtiski 
palielina avārijas risku.     

Ātra un vienkārša uzlabošanas iespēja 

MANN–FILTERapgādā salona filtrus ar 
tikpat kvalitatīvu produktu, kā oriģinālais 
aprīkojums, radot drošību, komfortu un 
veselīgu klimatu braukšanas laikā.Katram 
filtram ir uzstādīšanas instrukcija, kas 
garantē tā vienkāršu un ātru nomaiņu 
auto darbnīcās. Gandrīz visus šos filtrus 
ir viegli uzlabot un pārveidot par oglekļa 
filtriem. Daļiņu filtri aiztur cietās daļiņas, 
kā putekļus, ziedputekšņus un sodrējus, 
kamēr kombinētie filtri, pateicoties 
papildu aktīvajai oglekļa kārtai, gandrīz 
pilnībā aiztur kaitīgās gāzes, piemēram, 
ozonu un benzolu, kā arī nepatīkamas 
smakas. Nomainot filtru, automehāniķis 
bez grūtībām var aizstāt daļiņu filtru ar 
daudz efektīvāko kombinēto filtru. 

Meklējiet e-katalogā

CUK2939 CUK3023-2

CU3037 CU2035

C31145

CU3955

CU2939

CUK4136

CU2882

CUK3037

CU2143

CU2224-2

CU2545

CUK8430

CU2149

CU2855

CU2338

CU2940

CUK2430

CU2842

„BOSCH” aizdedzes sveces
Vairāk nekā pirms gadsimta Bosch stādīja priekšā pasaulei pirmo aizdedzes sveci. Šis novatoriskais izgudrojums tika patentēts 
1902. gada 7. janvārī. Pēc izcilā vācu inženiera Karla Benca (Karl Benz) vārdiem, droša dzirkstele bija lielākā problēma automobiļu 
attīstības sākumā. Taču šo problēmu uz visiem laikiem atrisināja Bosch. Tieši šis izgudrojums veicināja strauju automobiļu 
rūpniecības attīstību un izaugsmi. Kvalitāte un uzticamība — tas ir Bosch un lielāko automobiļu ražotāju ciešas sadarbības rezultāts. 
Tagad Bosch aizdedzes sveces automobiļos lieto visi lielākie autoražotāji.

Lai tiktu saglabāta optimāla filtra 
veiktspēja, salona filtru vajadzētu 
nomainīt ik pēc 15 000 nobrauktajiem 
kilometriem vai vismaz reizi gadā. 
Taču, kā noskaidrojuši MANN–FILTER 
eksperti, pie mums autovadītāji 
nomaina automobiļa salona filtrus vidēji 
ik pēc sešiem gadiem.
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Bosch Super

Populārākās aizdedzes sveces Eiropā. Pilnībā atbilst autoražotāju prasībām. Hroma-niķeļa 
sakausējuma centrālais elektrods ar vara serdi nodrošina: drošu dzirksteli, izturību pret 
ekstremālām temperatūrām, mehānisko iedarbību un nolietošanos. Iekšējā pretestība 
nodrošina uzticamu elektronisko ierīču un radio darbību.

Bosch Super plus

Novatoriski itrija sakausējuma elektrodi ir īpaši izturīgi pret koroziju un nolietošanos. 
Īpašas formas sānu elektrods nodrošina drošu dzirksteli, mazāku degvielas patēriņu un 
lielāku katalizatora aizsardzību.

Svarīgi zināt!

Aizdedzes svece ir benzīndzinēja daļa, kas, 
tāpat kā citas daļas, nolietojas. Tāpēc sveces 
regulāri ir jāpārbauda. No sveču kvalitātes 
ir tieši atkarīga dzinēja darba efektivitāte un 
ilgmūžīgums, degvielas patēriņš, izvadīto 
kaitīgo vielu daudzums, dārga katalizatora 
kalpošanas laiks. Optimāla sveču darbība ir 
atkarīga no to pareizas izvēles un montāžas.

Aizdedzes sveču lietošanas ieteikumi 
transportlīdzekļiem, kas tiek darbināti 
tikai ar gāzi / benzīnu un gāzes 
(dabasgāze un sašķidrinātā gāze CNG, 
LNG, LPG) degvielu

Gan aiz vides aizsardzības, gan 
ekonomiskiem apsvērumiem pēdējā 
laikā tiek piedāvāti arvien vairāk 
transportlīdzekļu, kas darbināmi ar gāzes 
degvielu, vai arī transportlīdzekļi tiek 
pārveidoti gāzes degvielai. Gāzes degvielu 
var izmantot iekšdedzes dzinējos ar 
dzirksteļaizdedzi, tādiem kā benzīndzinēji. 
Līdz ar to parastie vieglo automobiļu 
benzīndzinēji ar dzirksteļaizdedzi tiek 
optimizēti gāzes degvielai. Dzinēju pielāgo 
vai nu tikai gāzes degvielas izmantošanai, vai 
arī tiek nodrošināta vienāda abu degvielas 
veidu – benzīna un gāzes – izmantošanas 
iespēja. Tādā veidā gāzes degvielai pielāgotos 
dzinējus var iedalīt tikai gāzes degvielai 
un diviem degvielas veidiem pielāgotos 
transportlīdzekļos.

Ietekme uz ieteicamo aizdedzes sveču 
ekspluatāciju

Salīdzinot dzinēja darba režīmus 
(izmantojot benzīnu un gāzes degvielu), 
atšķiras arī aizdedzes sveču ekspluatācijas 
ieteikumi. Gāzes degvielas režīmā augstāka 
darba spiediena dēļ ir nepieciešams 
augstāks aizdedzes spriegums. Aizdedzes 
sistēmās ar zemāku aizdedzes spriegumu 
(< 25 kV) augstāka aizdedzes sprieguma 
nepieciešamība ir jākompensē ar mazāku 
attālumu starp aizdedzes sveces elektrodiem. 
Gāzes degvielas režīmā neizpaužas siltuma 
zudumi, ko izraisa degvielas iztvaikošana. 
Gāzes degvielas degšanas temperatūra ir 
nedaudz augstāka, nekā benzīna degšanas 
temperatūra. Turklāt gāzes degvielas režīmā 
uz aizdedzes sveces izolatora sakrājas mazāk 
nogulšņu un netīrumu. Līdz ar to aizdedzes 

sveču kvēlošana var būt mazāka. Tālāk 
sniegti daži ieteikumi, kas palīdzēs pareizi 
izvēlēties aizdedzes sveces.

Diviem degvielas veidiem pielāgoti 
transportlīdzekļi

Diviem degvielas veidiem pielāgotos 
transportlīdzekļos izmantojamas darba 
režīmam ar benzīnu pielāgotas aizdedzes 
sveces, kas neatšķiras no aizdedzes svecēm, 
kuras tiek izmantotas tikai ar benzīnu 
darbināmos dzinējos. Ja transportlīdzeklī 
tiek izmantota elektroniskā aizdedzes 
sistēma, kas veido augstāku aizdedzes 
spriegumu, tad var pat atstāt tādu pašu 
attālumu starp aizdedzes sveces elektrodiem.
Piemērs: darbam ar benzīnu tiek izmantota 
aizdedzes svece FR 7 DC – 0,9 mm, 
darbam ar benzīnu un gāzes degvielu tiek 
izmantota aizdedzes svece FR 7 DC – 0,9 
mm.
Gāzes degvielai pielāgojamos 
transportlīdzekļos ar vecāka tipa aizdedzes 
sistēmām ir jāparedz ≤ 0,7 mm sprauga 
starp aizdedzes sveces elektrodiem. Var 
izvēlēties aizdedzes sveces ar vienu pakāpi 
mazāku kvēlošanu. Atsevišķos gadījumos, 
kad izmanto benzīnu, kā arī nelabvēlīgos 
transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļos 
(braukšana īsos attālumos) var izraisīt 
nestabilu dzinēja darbu un bojājumus plāvas 
uzkrāšanās dēļ.
Piemērs: darbam ar benzīnu tiek izmantota 

aizdedzes svece H 9 BC – 0,9 mm, darbam 
ar benzīnu un gāzes degvielu tiek izmantota 
aizdedzes svece H 9 BC – 0,7 mm vai H 8 
C 0,7 mm. 

Tikai gāzes degvielai pielāgoti dzinēji 
(jauni transportlīdzekļi)

Transportlīdzekļa ražotājs optimāli izvēlas 
un nosaka tikai ar gāzes degvielu darbināmu 
transportlīdzekļu aizdedzes sveču darba 
parametrus. Pareizus ieteikumus jūs varat 
atrast transportlīdzekļa ražotāja sniegtajā 
dokumentācijā.

Tikai gāzes degvielai pielāgoti dzinēji 
(izmantojamo transportlīdzekļu papildu 
pielāgošana gāzes degvielai)

Gāzes degvielai pielāgojamos 
transportlīdzekļos ar vecāka tipa aizdedzes 
sistēmām ir jāparedz ≤ 0,7 mm sprauga 
starp aizdedzes sveces elektrodiem. 
Vajadzētu izvēlēties aizdedzes sveces ar vienu 
pakāpi mazāku kvēlošanu, nekā paredzēts 
benzīna režīmā. Izmantojot šādas aizdedzes 
sveces, dzinēja darbs nevar būt nestabils un 
nevajadzētu parādīties bojājumiem plāvas 
uzkrāšanās dēļ. Mazāka kvēlošana palielina 
aizdedzes sveču kalpošanas laiku.
Piemērs: pirms dzinēja pārveidošanas 
izmantotā aizdedzes svece H 9 BC – 0,9 
mm, pēc dzinēja pārveidošanas tiek 
izmantota aizdedzes svece H 8 BC – 0,7 
mm.

Meklējiet e-katalogā

Meklējiet e-katalogā

0 242 145 502 0 242 240 618

0 241 235 752

0 242 235 668 0 242 229 659

0 242 240 592
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Standarta pārklājums

Epoksīda sveķu pārklājums

Sidem nv
Nijverheidslaan 62 | B-8560 Gullegem (Belgium)

T +32 56 435 450 | F +32 56 414 661

info@sidem.be | www.sidem.be

Priekšrocības: 
•   Optimāla aizsardzība pret koroziju

•   Palielināta aizsardzība pret dīzeļdegvielu un eļļām

•

•

•

  Vienmērīgs krāsas pārklājums uz visām virsmām

  Krāsa saglabājas daudz ilgāk

  Detaļas tiek pārbaudītas 240 stundu sāls 
  smidzināšanas testā

SIDEM DETAĻU 
KORPUSI
AR EPOKSĪDA 
SVEĶOS IEMĒRKTU 
KRĀSOJUMU.

Uzziniet vairāk par šo inovatīvo risinājumu 
SIDEM jaunajā mājas lapā www.sidem.be

Inovatīvs  

produktu

uzlabojums!
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Meklējiet e-katalogā

EF60/B01 EF50/B01

EF53/B01 EF45/B01

EF55/B01

EF65/B01

EF48/B01

EF70/B01

EF40/B01

E45/B01

Jaunā „Champion Easyvision” logu tīrītāju slotiņu programma 

Jaunās CHAMPION logu slotiņu 
programmas mērķi:

• Vienkāršot klāstu/amplitūdu
• Definēt skaidru apakšzīmola pozīciju
• Padarīt logu slotiņu programmu 
draudzīgu mazumtirdzniecībai 
• Iepazīstināt ar pievienotās vērtības 
raksturojumu
• Sākt iepakošanu blisteros 
• Iepazīstināt ar produkcijas uzlabojumiem
• Paplašināt nodrošinājumu
• Stiprināt Champion (logu slotiņu) 
atpazīstamību
• Veicināt zīmola atpazīstamību tirgū

Easyvision: pamatprodukcijas 
raksturojums 

Plakanās slotiņas:

• Jauns, uzlabots X1 simetriskais dizains – 
aizstāj esošās Y1 
• Jaunās „Universal MULTI CLIP” 7-1 
(septiņi vienā) sistēma
• Paplašināt programmu līdz 15 detaļām, 
ieskaitot 80 cm garumu
• Lielā mērā paplašināta izmantošanas 
iespēja ar jaunu savienotāju sistēmu 
• Ieviest pazīstamās RETRO CLIP X1s ar 
uzlaboto cenu – 11 detaļu numuri
• Plus 1 x specifiska 50 cm slotiņa Ladai 
(8x3 ar āķa savienojumu)

Standarta slotiņas:

• 13 garumi X6 jaukts dizains ar iepriekš 
uzstādītu savienotāju
• Pieejamas vienā/divās pakās vai 
iepakojumā, kas paredzēts auto darbnīcām

Aizmugurējās slotiņas:

• 3 detaļu numuri X7 plastmasas slotiņas 
populārām aplikācijām

Iepakojums:

• Jauns, uzlabots blisteriepakojums

CHAMPION Kompaktais segments

• Standarta slotiņas > 90 % autoparka pārklājums – 13 atsevišķas un 3 aizmugurējās
• MULTI CLIP plakanās slotiņas  > 95 % autoparka pārklājums – 15 atsevišķas 
• RETRO CLIP plakanās slotiņas > 90 % autoparka pārklājums – 11 atsevišķas 
• Jauns blisteriepakojums

Jaunā CHAMPION stiklu tīrītāju programma

Sākot ar 2014. gada 1. ceturksni, CHAMPION logu slotiņu klāsts tiek vienkāršots un 
tiek mainīts tā nosaukums

Jauna iepakojuma raksturpazīme: QR kods

Gala lietotāja atbalsts:

• atrod pareizās slotiņas

• atrod automobiļus, kas ir saistīti ar slotiņu

• noskatās uzstādīšanas animācijas 

Jaunā iepakojuma raksturojums

• Clear Champion un Easyvision zīmolu izveide
• Skaidra detaļas numuru identifikācija (arī augšpusē)
• Skaidra slotiņas veida identifikācija un Nr.

Produkta veids/ieguvumi:

• Piemērojama ražošana 
• Produkts ir redzams un savienotāji ir droši uzglabāti
• Pilnībā plombēts blisters 
• 62 mm plats – maksimālā uzglabāšanas kapacitāte

Plakanās slotiņas Standarta slotiņas

Kompaktais segments

Jaunās paaudzes X1 
simetriskās 

„Multi Clip“ + „Retro Clip“

Īsa amplitūda 
priekšējās un 
aizmugurējās 

Plakanās slotiņas Standarta slotiņas 

Premium  
segments

Kompaktais 
segments
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„ContiTech” ūdens sūkņu komplekti - 
viss vienā iepakojumā

ContiTech Power Transmission Group liek lielas cerības uz saviem jaunajiem ūdens sūkņu komplektiem, kuros ietilpst ūdens 
sūknis, zobsiksna, kā arī spriegošanas un vadības rullīši. Produktu klāsts nemitīgi tiek papildināts. Kad tiek nomainīta zobsiksna, 
vajadzētu nomainīt arī ūdens sūkni, spriegotāju un virzošos rullīšus. Tikai tad Jūs spējat nodrošināt nevainojamu sistēmas darbu, 
lai apmierinātu ikvienu klientu. 

Meklējiet e-katalogā

CT1010WP1 CT1028WP4

CT1015WP1 CT1028WP5

CT1025WP2

CT1028WP2

CT1028WP3

CT1028WP6

CT1028WP7

CT1035WP1

Meklējiet e-katalogā

CT1035WP2 CT1035WP3

CT1043WP1 CT1043WP2

CT1044WP1

CT1051WP1

CT1045WP1

CT1051WP2

Ja pēc rullīšu un siksnas nomaiņas 
defekti ir novērsti, tad visi bojājumi ir 
jākompensē automobiļa vadītājam. Auto 
darbnīcai ir jāinformē šoferi par iespējamo 
risku. Pareiza ūdens sūkņa darbība ir 
svarīga, jo ūdens sūknis virza dzesēšanas 
šķidrumu cauri dzesēšanas sistēmai, 
tādā veidā nodrošinot vienmērīgu darba 
temperatūru. Bojāts ūdens sūknis ātri var 
izraisīt liela apjoma bojājumus, sākot no 
dzinēja pārkāršanas vai piedziņas riteņa 
bojājumiem līdz zobsiksnas bojājumiem. 
Vissliktākajā gadījumā var tikt sabojāts 
dzinējs. 

Bez tam, ContiTech komplekti auto 
darbnīcu īpašniekiem sniedz vēl vienu 
priekšrocību – viņiem nav jāpasūta 
rezerves daļas atsevišķi, turklāt detaļas 
šajā komplektā ir ideāli saskaņotas viena 
ar otru. Tas vienkāršo administratīvo 
darbu – preču apstrādi un saņemšanu 
–un sniedz lielāku drošību, bet klients 
saņem tehnisko palīdzību no viena 
avota. Vairākas apakšvienības atrodas 
vienā noliktavā, turklāt dzinēja sistēmas 
komponentu nomaiņa vienā paņēmienā 
ir ekonomiski izdevīgāka. Kā zināms, 
visi ContiTech produkti, visas ūdens 
sūkņa komplekta detaļas atbilst OEM 
automobiļu pēcpārdošanas tirgus kvalitātes 
standartiem. 

Ar saviem vairāk nekā 100 dažādajiem 
ūdens sūkņu komplektiem, ContiTech 
aizpilda vairāk nekā 90% no visām 
svarīgākajām aplikācijām, kurās ūdens 
sūkni darbina zobsiksna. Plaša informācija 
par automobiļu aplikācijām ir atrodama 
darbnīcu un pilnvaroto dīleru portālos 
www.contitech.de/aam-en. Interneta 
katalogs ir pieejams www.contitech.de/
aamcat. Produktu informācijas centrs 
(PIC) ir pieejams www.contitech.de/pic. 

Meklējiet e-katalogā
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„Gates Micro-V® Horizon™” 
jaunās prasības visiem autoparkiem

Gates ievieš Micro-VR Horizon™ Gates ir vadošais auto industrijas dzensiksnu un spriegotāju ražotājs, kas pavisam nesen nācis 
klajā ar jaunu, revolucionāru produktu: Micro-VR Horizon™. Šī zobsiksna ir avangardisks risinājums. Tā ir īpaši radīta jaunākās 
paaudzes dzinējiem, kas kļūst arvien kompaktāki un jaudīgāki, turklāt tā apgādā ar jaudu daudzus automobiļa aksesuārus. 
Kompaktāki dzinēji, augstākas komforta prasības.

Jaunās paaudzes dzinēji tik tiešām ir mazāki 
par saviem priekštečiem, taču to veiktspēja ir 
lielāka. Labs piemērs tam ir Volkswagen Golf. 
1990. gada Golf markas automobilim ar 1,6 
litru benzīna dzinēju maksimālā jauda bija 51 
kW. 2000. gada modelim ar 1,4 litru dzinēju 
tā sasniedza jau 55 kW. Jaunākās paaudzes 
1,2 litru modeļa jauda ir 77 kW. Turklāt 
mūsdienās gandrīz ikviens automobilis 
standartā ir aprīkots ar stūres pastiprinātāju 
un gaisa kondicionieri, taču ātri par normu 
kļūst arī tādi aksesuāri kā elektriski regulējami 
sēdekļi, sēdekļu sildītāji un salonā iebūvētas 
multimediju sistēmas. Gadu gaitā ir attīstījies 
arī maiņstrāvas ģenerators (alternators), 
kas tagad spēj ražot 150 A strāvu iepretim 
agrākajiem modeļiem bija tikai 60 A, kam ir 
būtiska nozīme jaudas pārvadē.
Micro-V® siksna ir salīdzinoši jauns 
automobiļa komponents, kas tika ieviests 
pagājušā gadsimta 90. gados, un ar to 
tika aprīkoti jaunie dzinēji. Vecie, mazāk 
komplicētie dzinēji joprojām ir aprīkoti ar 
V-veida siksnām. Dzinēja evolūcija nozīmē 
īsāku virzuļa gājienu ar lielāku caurplūdes 
atvērumu. Ford C-Max ir aprīkots ar 3 
cilindru 1000 CC, tāpat kā Mondeo 1.0. 
Turklāt ir pieaugusi dīzeļdzinēju popularitāte: 
1990. gada 1,9 litru Renault Clio jauda 
bija 47 kW; jaunā 1,5 litru Renault Clio 
jauda ir 78 kW. Pateicoties tam, ka dzinējs 
ir kļuvis mazāks un ka tā detaļu ražošanā 
tiek izmantoti jauni kompozīti vai vieglie 
metāli, ir izdevies samazināt tā svaru. Tas, 
ka vieglo metālu dzinējam tagad ir lielāka 
jauda, nozīmē, ka palielinās arī kloķvārpstas 
griezes vibrācija un svārstības, tāpēc tai ir 
nepieciešamas jaunas detaļas, piemēram, 
brīvgaitas ģeneratora gultņi (skriemeļi) (OAP) 
un Griezes vibrācijas slāpētājs (TVD), kas 
būs jāievieš palīgpiedziņā. Micro-V® loma ir 
mainījusies – ja agrāk tā darbināja maiņstrāvas 
ģeneratoru, tad tagad tā kalpo arī drošībai, jo 
bieži tā darbina stūres pastiprinātāja sūkni.

Augstākas prasības siksnai

Iepriekš minētajiem faktoriem ir tieša ietekme 
uz prasībām, kas tiek izvirzītas Micro-V® 
siksnai. 1. attēlā redzamā diagramma rāda, ka 
ne tikai dzinējs ir kļuvis mazāks, bet arī rullīši 
ir kļuvuši mazāki. 

Tā kā dzinēja rullīšiem ir mazāks diametrs 
(dzeltenā krāsa), siksnai arī ir jākļūst 
elastīgākai, lai savienotu rotācijas rādiusu (zilā 
krāsa), jo tā ir vieta, kur siksna pārnes jaudu 
uz rullīti. Siksna starp rullīšiem var atdzist 
(sarkanā krāsa), taču siksnai ir mazāk laika 

atdzist, jo starp rullīšiem ir mazāks attālums. 
Jo dzinējs ir kompaktāks, jo augstākas kļūst 
temperatūras zem motora pārsega, tāpēc 
siksnai tiek izvirzītas augstākas prasības.

Sīkāks Micro-VR Horizon™ siksnas 
apraksts

Pateicoties jaunajai un modernajai 
uzbūvei, Gates Micro-V® Horizon™ atbilst 
mūsdienu kompakto dzinēju augstajām 
specifikācijām. Micro-V® siksna sastāv no trim 
komponentiem (3. att.); apakšējās auklas jeb 
zobu puses (1), auklas pakas (2) un augšējās 
auklas (3).
Micro-V® Horizon™ EPDM gumijas apakšējā 
aukla ir pastiprināta ar šķiedrām un saglabā 

1. attēls – Vecās un jaunās paaudzes dzinēja izmēra 
diagramma. Jaunā Gates Micro-V® Horizon™ siksna 
ir īpaši izstrādāta rullīšiem ar mazāku diametru, īsāku 
spriegošanas attālumu un augstāku temperatūru, 
pateicoties to kompaktajai uzbūvei.

Dzeltens – mazāks rullītis

Sarkans – īsāks attālums

Zils – mazāks lieces rādiuss 

2. attēls – Centrējuma kļūdai ir daudz lielāka ietekme, 
ja attālums ir īsāks. 

3. attēls – Jaunās Micro-V® Horizon™ siksnas 
uzbūve ar jaunu, unikālu, zilu saķeres kārtu

stabilitāti plašā temperatūras amplitūdā. 
Produkts, ko ir izstrādājis un ražo Gates, 
garantē, ka siksnas kalpos bez problēmām 
no –40°C līdz +140°C temperatūrā. EPDM 
gumija ir ļoti izturīga pret iespējamām eļļas 
un dzesēšanas šķidruma noplūdēm zem 
motora pārsega. Pēcpārdošanas tirgum Gates 
piedāvā plašu EPDM siksnu klāstu.
Auklu paka, kas paredzēta Micro-V® Horizon™ 
siksnām, standarta aplikācijās sastāv no 
staipīgām auklām, kas ir izgatavotas no 
poliestera; citām aplikācijām staipīgās auklas 
var izgatavot arī no neilona (Strech Fit™ 
siksna) vai aramīda (ļoti smagiem dzinējiem).
Gates izstrādātā unikālā virsējā aukla savukārt 
sastāv no EPDM virskārtas, kas uzklāta uz 
tīklojuma/plāna auduma, kas ar unikālu zilo 
saķeres kārtu palielina tās elastību. Iekrāsotā 
saķeres kārta ir balstīta uz Gates pieredzi, kas 
iegūta darbā ar OE (oriģinālā aprīkojuma) 
siksnām, kas tika izgatavotas VAG grupai. Šī 
zilā kārta ir skaidri redzama siksnas sānos. 
Tādā veidā Micro-V® Horizon™ uzskatāmi 
atšķiras no citām tirgū pieejamajām siksnām. 
Gates ir arī uzsācis profila un zobu leņķa, kā 
arī sastāva diferencēšanu. Micro-V® Horizon™ 
joprojām ir 4,2 mm, pamatojoties uz OE 
tendenci ražot arvien ekonomiskākus dzinēju 
komponentus ar atsauci uz EUR 5 un EUR 
6. Zobu leņķis ir pielāgots 42 grādiem, kas ir 
esošais Micro-V® standarts OE, lai optimāli 
virzītu siksnu uz rullīti.

Drošība pirmajā vietā

Mūsdienās zobsiksna tiek uzskatīta par 
vienu no svarīgākajām drošības sastāvdaļām. 
Tā darbina tik daudzus un dažādus 
komponentus, ka pat viena komponenta 
iziešana no ierindas var radīt nedrošu situāciju 
uz ceļa. Neviena mašīna nevar darboties 
bez siksnas, bet kas notiktu, ja siksna 
saplīstu brīdī, kad jūs grasīsieties veikt asu 
pagriezienu? Stūres pastiprinātājs pārstātu 
darboties, un pārsteigtais autovadītājs nespētu 
laikus izvairīties no šķēršļiem. 

Centrējuma problēmas

Jo kompaktāks ir dzinējs, jo lielāka problēma 
rodas, ja rullīšu centrējums nav pareizs. 
Iepriekšējās paaudzes dzinējos 1 mm liela 
centrējuma kļūda nebija kritiska, pateicoties 
adekvātajam brīvās atstarpes attālumam starp 
diviem rullīšiem (2. att.). Taču kompaktā 
dzinējā tāda pati centrējuma kļūda var kļūt 
par nopietnu problēmu. Ja ir īss attālums, 
tad leņķis, ko veido siksna, ir daudz lielāks 
(2. att.). Centrējuma problēmas galvenokārt 
rodas tad, ja kaut viens komponents dzinējā 
ir nepareizi novietots. Ir arī iespējams, ka 
spriegotāju un skriemeļu nolietošanās, 
kas var palikt nepamanīta, var apgrūtināt 
nocentrēšanu. 
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Gates aplikācijas iPhone un Android 
operētājsistēmai

Lai gan Gates siksnai ir nevainojama 
kvalitāte, daudz kas ir atkarīgs arī no citiem 
dzinēja komponentiem, proti, pareiza 
komponentu uzstādīšana un nomaiņa, 

turklāt īstajā brīdī, arī ir ārkārtīgi svarīga. 
Gates sniedz atbalstu automehāniķiem, 
piedāvājot kvalifikācijas paaugstināšanas 
kursus un tehniskās informācijas bukletus, 
pamatojoties uz OE informāciju. 

Bet ir kas vairāk...

Gates ir arī izstrādājis jaunu rīku, ar kura palīdzību var pārbaudīt 
siksnas un rullīšu nolietojumu. Uz iepakojuma redzamais QR 
kods ikvienam automehāniķim palīdzēs nokļūt tieši uz Gates 
produktu interneta vietni, kur ir pieejama plaša tehniskā 
informācija. Gates ir izstrādājis arī aplikāciju iPhone un Android 
oprētājsistēmai, ar kuras palīdzību dažu sekunžu laikā var 
pārbaudīt siksnas stāvokli, nenoņemot to no dzinēja.

Attiecībā uz Micro-V® Horizon™ siksnu ikviens automehāniķis 
var saņemt visu nepieciešamo informāciju par tās pareizu 
uzstādīšanu un apkopi. Gates ir pārliecināts, ka ar šādu atbalstu 
automehāniķi varēs veikt savu darbu bez problēmām.

Meklējiet e-katalogā

EF60/B01

EF60/B01

EF50/B01

EF50/B01

EF53/B01

EF53/B01

EF45/B01

EF45/B01

EF55/B01

EF55/B01

EF65/B01

EF65/B01

EF48/B01

EF48/B01

EF70/B01

EF70/B01

EF40/B01

EF40/B01

E45/B01

E45/B01
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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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Meklējiet e-katalogā

73973

73640

71149

73368

70220

73258

73965

72936

70221

71156

73962

73641

70224

72941

73921

71744

73984

72660

73362

73974

„NISSENS”: lai mūsu sildītāji sasilda jūs!

Automobiļa apsildes sistēmas nodrošina komfortablu klimatu visa gada garumā un ir īpaši svarīgas aukstajās rudens un ziemas dienās. 
Tās rada patīkami siltu gaisu salonā un uzlabo braukšanas drošību, jo novērš automobiļa stiklu aizsvīšanu. Sildītājs ir sistēmas „sirds”; 
tas ir savienots ar dzinēja dzesēšanas sistēmu un atrodas aiz mērinstrumentu paneļa. Lai automehāniķis šo izmēros nelielo detaļu varētu 
uzstādīt, viņam ir nepieciešamas labas iemaņas, jo ir jādemontē instrumentu panelis. Lai piekļūtu sildītāja kasetei un visu pareizi uzstādītu, 
būs vajadzīgas vairākas darba stundas. Neriskējiet un neizvēlieties vislētākos zemas kvalitātes sildītājus. Visi Nissens sildītāji ir izgatavoti, 
ievērojot stingrus kvalitātes standartus, to kvalitāte ir pārbaudīta un garantē ilgu kalpošanas laiku.

PLAŠS KLĀSTS UN 
KONKURĒTSPĒJĪGAS CENAS

Nissens nemitīgi pilnveido savu produktu 
klāstu un veic rūpīgu lielāko autoparku 
izpēti, lai vislabākajā iespējamā veidā 
apmierinātu pēcpārdošanas jeb sekundārā 
tirgus prasības. Tieši tāpēc Nissens 
piedāvājums aptver vispopulārākos 
sildītāju modeļus, kas paredzēti Eiropā un 
Āzijā ražotiemvieglajiem automobiļiem, 
mikroautobusiem un kravas automobiļiem, 
turklāt visa produkcija ir pieejama par 
adekvātu un pievilcīgu cenu. 

KVALITĀTE UN ILGS KALPOŠANAS 
LAIKS

Visi Nissens sildītāji tiek izstrādāti un 
izgatavoti, ievērojot visstingrākos kvalitātes 
standartus un izmantojot vislabākās 
izejvielas. Visi sildītāji tiek testēti, lai 
gūtu pilnīgu pārliecību par to atbilstību 
augstajām kvalitātes prasībām, kas 
savukārt tiem nodrošina ilgu kalpošanas 
laiku. Jauna sildītāja izstrādes procesā tiek 
veikti vairāki testi – vibrācijas, spiediena 
impulsu, siltuma izplatīšanās, korozijas 
un uzliesmošanas – tādējādi novēršot 
noplūdes, nepietiekamu sildīšanas spēju 
vai kvalitātes problēmas, piemēram, 
sliktu smaku, ko rada naftas nogulšņu 
uzkrāšanās.

VIEGLA UN ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

Nissens sildītāji ir pilnībā gatavi produkti. 
Tos bez problēmām var ievietot montāžas 
kasetē un uzstādīt aiz instrumentu 
paneļa; to uzstādīšana norit raiti un 
bez problēmām. Pēc jūsu pieprasījuma 
mūsu sildītājus var aprīkot ar papildu 
savienojumiem un papildu putu gumiju, 
kas oriģināli tiek izmantota atsevišķos 
modeļos.

EFEKTĪVA SILDĪŠANA

Nissens sildītāji ir aprīkoti ar turbīnām, 
kas ir iebūvētas cauruļu iekšpusē un 
nodrošina par 15 % labāku sildītspēju.
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„SWAG” ķēdes piedziņa: puse no automobiļa kalpošanas laika! 

Jau kopš pagājušā gadsimta beigām gāzu sadales ķēdes darbina cilindra galvā ievietotās sadales vārpstas. Mūsdienu 
automobiļos vairāk vai mazāk tiek izmantotas sadales ķēdes un siksnas. Daži ražotāji, kā Mercedes un BMW, paliek uzticīgi 
tradicionālajai ķēžu piedziņai. Daudzi Āzijas autoražotāji arī izmanto sadales ķēdes. Arī mazāki dzinēji (Smart, VW, Opel/ Vauxhall) 
un hibrīdu konstrukcijas ir aprīkotas ar ķēdēm. 

Ķēdēm ir būtiskas priekšrocības

Salīdzinājumā ar sadales siksnām sadales 
ķēdēm ir salīdzinoši ilgs kalpošanas laiks. 
Lai gan pastāv ar degvielu darbināmas 
sadales siksnas (piem., Ford 1.0 EcoBoost 
dzinējs), kuru apkopes intervāls sasniedz 
240 000 km (vai 10 gadus), kopumā ķēdes 
ir izturīgākas pret nolietošanos un bieži 
kalpo ilgāk par pašu automobili. 

Ķēdes piedziņa ir dārgāka salīdzinājumā 

ar siksnas piedziņu, taču atmaksājas, jo, 
pateicoties izcilajai nodilumizturībai un 
zemajām remonta izmaksām, darbojas 
visu automobiļa kalpošanas laiku. Sadales 
ķēdēm salīdzinājumā ar siksnas piedziņu 
ir vēl viena priekšrocība – tās savieno 
attālumu starp komponentiem un 
lieljaudas transmisijām.

Sīkas ražošanas atšķirības 

Sadales ķēdei ir viens trūkums 

salīdzinājumā ar sadales siksnu, proti, 
lielāka trokšņa emisija. To daļēji absorbē 
vadsliedes, ķēdes spriegotāji un ar gumiju 
pārklātie ķēdes zobrati. 1. attēlā redzami 
sīki izstrādāti ražošanas posmi, lai iegūtu 
augstas kvalitātes simplekso ķēdi. Pēc 
zināma darbības laika ķēdes izstiepjas, 
bet attiecībā uz augstas kvalitātes ķēdēm 
šo izstiepšanos kompensē rūpnīcas 
iepriekš iestatīts ķēdes pagarinājums un tā 
izmantošana. 

1. attēls: Simpleksās sadales ķēdes pamatuzbūve. Individuālu ķēdes detaļu ražošana.

Tālāk minētie ķēžu veidi tiek izmantoti 
automobiļu dzinējos:

Bukšu ķēdes – simpleksā un dupleksā
Ķēde ar izcilu nodilumizturību un 
minimālu berzes radītu zudumu.

Rotējošu cilindru ķēde – simpleksā un 
dupleksā

Akustiski optimizēta ķēde ar atstarpes 
mazinātāju starp rotējošo gultni un buksi, 
turklāt tai ir izcila nodilumizturība ātrgaitas 
aplikācijām.

SAVIENOTĀJSKAVAS 
PLĀTNE

UZMAVAS/GULTŅI TAPAS

Tērauda sloksne
Parastais presējums

Dubultgriezums
Precizitātes atstarpe

Nostiprināšana un cietināšana
Cilindra apdare

Vītnes
Kalibrēšana

Cilindra apdare
Korpusa nostiprināšana
Palaišanas ķīlis

Tērauda sloksne

Iespiešana uzmavās

Montāžas 
gultņi

Tērauda vads

Griezšana
Veidošana pēc šablona
Noslīpēšana

Siltuma apstrāde
Hromēšana vai gāzes nitrēšana
Cilindra apdare

Montāža • Noma • Eļļošana • PārbaudeTapu 
iespiešana

Invertētā zobķēde

Klusa ķēde ar izcilu nodilumizturību. 

Iekšējās savienotājskavas plātne



33

Padomi autoservisiem

Pārbaude un novērtējums

Pamatprincips ir tāds, ka labi ieeļļotām 
ķēdēm pēc būtības nav vajadzīga papildus 
apkope. Tomēr rodas jautājums, kad ir 
pienācis laiks nomainīt sadales ķēdi un tās 
komponentus. Tālāk ir minēti apstākļi, kad 
ķēdes piedziņu vajadzētu pārbaudīt un, ja 
nepieciešams, to nomainīt: 

• ķēde rada trokšņus (piem., grabēšanu vai 
klabēšanu);

• nedarbojas aizdedzes laika noregulēšana 
vai ir zudusi dzinēja jauda (ķēde ir stipri 
izstiepusies);

• ķēdes spriegotājs ir pilnībā nolietojies 
(redzams tikai izjauktā stāvoklī);

• no sadales vārpstām un/vai kloķvārpstas 
pozīcijas sensora nāk neparastas 
skaņas;

• dzinējs jau ir izjaukts, un nav jāpieliek 
lielas pūles, lai nomainītu ķēdi (novērš 
turpmākus bojājumus un remontus).

 Kas ir jāņem vērā, uzstādot sadales ķēdi

Kad nomaināt sadales ķēdi, lūdzu, 
atcerieties, ka ir jānomaina arī ar to 
saistītie komponenti! Parasti līdz ar sadales 
ķēdēm nolietojas arī vadsliedes un apskavas 
sliedes, ķēdes spriegotāji un ķēdes zobrata 

zobi. Šo komponentu kvalitāte un darbība 
ir būtiska, lai ķēdes piedziņa darbotos droši 
un ilgstoši. SWAG oriģinālajos sadales 
ķēžu komplektos darbnīcas saņem pilnu 
komplektu, ieskaitot ķēdes spriegotājus, 
sliedes un zobratus (piem., sadales ķēdes 
komplektu automobilim Opel 2.2 ar 
benzīna dzinēju Z22Y skatiet 2. attēlā).

Uzstādot ir jāievēro ražotāja instrukcijas 
un jāizmanto ieteiktie instrumenti. Lai 
sadales ķēdes kalpotu ilgi, tās ir kārtīgi 
jāieeļļo. Tādēļ, lai izvairītos no problēmām, 
ir ļoti svarīgi regulāri pārbaudīt dzinēja 
eļļas līmeni un ievērot ražotāja noteiktos 
apkopes intervālus (pievēršot uzmanību 
eļļas veidam). Lietojot nepareizu eļļu, ķēde, 
un it īpaši vadsliedes, var ātri nolietoties.

Paļaujieties tikai uz SWAG ražotām un 
pārbaudītām oriģinālā aprīkojuma (OE) 
rezerves daļām. Visu produktu klāstu 
atradīsiet: www.swag-parts.com.

2. attēls: Sadales ķēdes komplekts.

Tālāk ir minēti vairāki piemēri, kas saistīti ar ķēdes piedziņas 
problēmām, kā arī to iespējamie cēloņi:

1. problēma: sadales vārpstas mehānisms ir pārdūris vārsta 
apvalku.

Iespējamie cēloņi: sadales vārpstas mehānisma montāžas 
skrūves nav nomainītas. Ražotājs norāda, ka skrūvju nomaiņa ir 
obligāta. 

2. problēma: sadales vārpsta ir salūzusi.

Iespējamie cēloņi: nepareizi veikta montāža. Šajā dzinējā ķēdes 
spriegotāji pirms montāžas ir jāieliek atpakaļ ietvarā, kas šajā 
gadījumā nav izdarīts.

Rezultāts: ķēde ir pārāk nospriegota. 

3. problēma: sadales vārpstas zobs ir pārlūzis/nolūzis.

Dzinējā dzirdami trokšņi.

Iespējamie cēloņi: ir tikusi nomainīta tikai ķēde.

Sadales vārpstas mehānisms jau bija pamatīgi nolietojies. 

4 problēma: caurums vārpstas apvalkā.

Iespējamie cēloņi: salūzusi vadsliede, tāpēc ķēde krakšķ. 
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Praktiski padomi filtru nomaiņai 

Izvēle. Ir jāpārliecinās, vai filtrs ir piemērots 
paredzētajai automašīnai. Automehāniķi ļoti 
ātri var novērst jebkādas šaubas, apmeklējot 
MANN-FILTER interneta katalogu adresē 
www.mann-filter.com. Izmantojot pareizo 
filtru, jūs novērsīsiet tā nepareizu darbību, 
nodrošināsiet efektīvu degvielas padevi 
uz dzinēju un pēc dzinēja iedarbināšanas 
ātri tiks panākts nepieciešamais eļļas 
spiediens. Jūs varat izvairīties no paātrinātas 
filtra nolietošanās, tā sabojāšanas un eļļas 
noplūdēm, ja izmantosiet pareizas formas un 
izmēra blīves. 

Pārbaude. Pirms uzstādīšanas ir jāpārbauda, 
vai filtrs nav bojāts. Ja filtrs transportēšanas 
laikā ir bojāts, var rasties eļļas noplūde, filtrs 
var neveikt tam paredzētās funkcijas, darboties 
nepareizi un ātri nolietoties.

Tīrība. Nomainot filtrus, darba vietai ir 
jābūt tīrai. Tīra vide neļauj sistēmā nokļūt 
netīrumiem un piesārņojumam, kā arī novērš 
filtra nepareizu darbību un pilnīgu tā iziešanu 
no ierindas. 

MANN-FILTER eksperts stāsta par to, kā ātri nomainīt eļļas filtrus, vienlaikus aizsargājot dzinēju.

Eļļas filtru nomaiņa prasa rūpīgu darbu. Tie ir pareizi jāuzstāda, turklāt darba vietai ir jābūt tīrai. Ja kāds defekts paliek nepamanīts, 
var rasties eļļas noplūde, kas var paātrināt filtra nolietošanos vai to neatgriezeniski sabojāt. Tieši tāpēc ir svarīgi notīrīt blīvējuma 
virsmu, pievilkt filtru ar pareizu griezes spēku, pareizi novietot filtra elementu un raudzīties, lai tiktu ievietoti tikai un vienīgi nebojāti 
un piemēroti filtri. Uzņēmums MANN-FILTER sniedz labus padomus, kas būtu ņemami vērā, nomainot filtrus.

Padomi eļļas filtru nomaiņai i
Tīrība. Pirms jauna uzskrūvējamā filtra 
uzstādīšanas ir jānotīra dzinēja blīvju virsma 
un/vai filtra galva. Tīrīšana novērš noplūžu 
rašanos pie blīvju virsmas un eļļas zudumus.  

Ieeļļošana. Pirms uzstādīšanas ir ļoti svarīgi 
ieeļļot arī jaunā uzskrūvējamā filtra blīvi, 
pretējā gadījumā nākamajā automašīnas 
tehniskās apkopes reizē filtra noņemšana būs 
grūta un laikietilpīga. Turklāt jauno filtru 
nepieciešams pievilkt ar vajadzīgo griezes 
spēku, ja tas būs pārāk mazs, blīve kļūs 
„sausa” ar lielu saķeres koeficientu, kas izraisīs 
noplūdes.

Nostiprināšana. Nostiprinot jaunu 
uzskrūvējamo filtru, uzstādītājam ir jābūt ļoti 
uzmanīgam. Ja uzstādītājs izmantos siksnas 
atslēgu, viņš var sabojāt filtra apvalku, proti, 
tajā var izveidoties iedobumi, kas savukārt 
var radīt plīsumus smērvielas pulsāciju dēļ. 
Lai izvairītos no tā, ir ļoti svarīgi ievērot visus 
uzstādīšanas instrukcijas soļus, kas nodrukāti 
uz uzskrūvējamā filtra. Uzstādīšanas 
instrukcijā ir teikts, ka uzskrūvējamais filtrs ir 
jāpievelk ar roku.

Padomi uzskrūvējamo filtru 
nomaiņaii

Uzstādīšana. Filtra elementi ir jāuzstāda 
ļoti uzmanīgi, lai panāktu, ka tie ir pareizi 
novietoti apvalka augšpusē. Uzstādīšanas 
laikā ievērojiet norādi „augšpuse”, kas 
redzama uz gala plāksnes; tas tūlīt pēc 
dzinēja iedarbināšanas palīdzēs radīt 
nepieciešamo eļļas spiedienu. Pretējā 
gadījumā, izslēdzot dzinēju, eļļa no 
augšējiem eļļas kanāliem un filtra apvalka 
aizplūdīs atpakaļ uz eļļas uztverēju. Turklāt 
tiks paātrināta filtra nolietošanās, jo filtra 
netīrās un tīrās puses netiks atdalītas cita 
no citas.

Padomi filtra elementu 
nomaiņaii
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Padomi autoservisiem: pusass šarnīri
Tikai OE (oriģinālajam aprīkojumam) identiska piedziņas vārpsta spēj nodrošināt oriģinālo automobiļa veiktspēju

Uzticaties oriģinālam 

Pavirši aplūkojot, pusass šarnīri viens no 
otra daudz neatšķiras. Taču patiesībā tiem 
ir būtiskas atšķirības – gadu gaitā dažādu 
automobiļu savienojumi ir pielāgoti 
to jaunajām veiktspējas prasībām. Tas 
ļāvis izstrādāt vairāku paaudžu pusass 
šarnīrus, kas tiek izmantoti ar dažādiem 
novirzes leņķiem. Taču dažādiem griezes 
momentiem ir nepieciešami dažādi 
savienojumi. Tas ir izšķirošais aspekts, 
domājot par drošību un piedziņas vārpstas 
izturību. 
Piemērs Audi A4

Lai panāktu lielāku griezes momentu, 
autoražotājs Audi A4 markas 
automobiļiem ir uzstādījis piedziņas 
vārpstas ar UF savienojumiem, kas spēj 
sasniegt līdz pat 50° lielu lieces leņķi. Taču 
auto darbnīcās šīs markas automobiļiem 
oriģinālie savienojumi tiek aizstāti ar 
tādiem savienojumiem, kas spēj nodrošināt 
tikai 47° lielu lieces leņķi, tādējādi 
ierobežojot pagriešanās rādiusu. Lielāka 
slodze, kas tiek piemērota savienojumam, 

veicot pilnu stūres apgriezienu, var sabojāt 
lodīšu ietvaru un izraisīt savienojuma 
defektu. 
Piemērs Fiat Ducato

Lai panāktu lielāku pagriešanās rādiusu 
un līdz ar to uzlabotu automobiļa 
veiktspēju, Fiat ražotāji pusass šarnīrus 
(ārējos savienojumus) no tradicionālajiem 
AC savienojumiem pārveidoja par UF 
savienojumiem. Tas nozīmē, ka, nomainot 
šos savienojumus, ir jāpārliecinās, ka tiek 
izmantoti UF savienojumi, lai panāktu 

UF pusass šarnīrs

oriģinālo automobiļa veiktspēju un 
drošību. 
 Veicot savienojumu nomaiņu, tikai 
oriģinālie savienojumi spēj nodrošināt 
pilnīgu automobiļa veiktspēju. 
Savienojumu nomaiņas laikā to vajadzētu 
atcerēties. Uzticieties SPIDAN, kas piegādā 
OE GKN savienojumus.
GKN tehniskie padomi
UF savienojumi (savienojumi bez 
veiktspējas samazinājuma)
CV savienojums ar maksimālu darbības 
leņķi lielāku par 50°. 
Kad nepieciešams nomainīt stūres puses 
savienojumu, oriģinālo maksimālo pilnu 
bloķējumu var panākt tikai izvēloties „UF” 
tipa savienojumus. 
a) Rezerves daļa ar dažādām īpašībām: 
stūres puses savienojums samazina pilnu 
stūrēšanas leņķi. 
b) UF savienojums: tā darbības leņķis ir 
līdzīgs OE savienojuma darbības leņķim. 
Stūrēšanas ģeometrija saglabājas tāda pati.

Tehniskā informācija: „Contitech” zobsiksnas komplekti
Zobsiksnu komplekti CT 884 K1 / CT 990 K1 un K2, dažādiem Opel markas dzinējiem un Saab 2.5 / 2.6 / 3.0un3.2 V6

Problēma:

Pēc īsa darbības perioda zobsiksna 
sāk lēkāt, jo zudis spriegojums. 

Cēlonis:

Brīvgaitas rullīša skrūve ir nolūzusi, kas 
izraisījis pēkšņu sprieguma zudumu. 

Risinājums:

Rūpnīcas noklusējuma uzstādījums brīvgaitas rullītim 
ar iepriekš uzstādītu skrūvi var netikt izmantots. 
Abiem brīvgaitas rullīšiemskrūves ir jāpievelk līdz40 
Nm,ievērojot iestatīšanas procesu, ko norādījis ražotājs. 

„Delphi” lodbalstu nomaiņa

Kā to paveikt: lodveida šarnīra nomaiņa – TC1192 (Volvo S60, S80, V70, XC70 19998)

Simptomi: balstiekārtas brīvkustības, klauvējieni apakšējā balstiekārtas daļā

Risinājums: NomainotTC1192lodveida šarnīru, ir jābūt ļoti uzmanīgam, kad lodveida šarnīrs tiek noņemts no rumbas.
1. solis:
Noņemiet savienojumu no rumbas ar āmuru uz savienojuma tapas. Šādi jūs samazināsiet risku sabojāt rumbas atloku. Nekad šīs 
darbības veikšanai nelietojiet šauro kaltu. 
2. solis:
Kad savienojums ir noņemts no rumbas, rūpīgi iztīriet savienojuma iekšējo atveri, jo starp alumīnija rumbu un tērauda savienojumu 
notiek elektrolītiskareakcija. Ja neiztīrīsiet rumbas atveri, vēlāk būs grūti to uzstādīt atpakaļ. 
3. solis:
Ievietojiet savienojumu atpakaļ. Iesakām izmantot ražotāja ieteikto instrumentu. 
Pēc uzstādīšanas, lūdzu, neizmantojiet fiksācijas skrūves, lai pastumtu savienojumu uz leju, jo skrūves ir zaudējušas centrējumu. Tā Jūs 
varat savienojumu ievietot šķībi un sabojāt abas detaļas. Skrūves drīkst lietot tikai iecentrēšanai.  
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DĪZEĻDEGVIELAS 
IESMIDZINĀŠANAS SISTĒMAS 
DAĻAS

Attiecībā uz tehniskiem jautājumiem, lūdzam kontaktēties ar produktu menedžeri 
Andi Staņeviči, mob. tel.: 26655213, e-pasts: andis.stanevicis@adbaltic.lv

Mēs aicinām jūs iegādāties BOSCH blīvju komplektus, augstspiediena 
sūkņus, sprauslas, to rezerves daļas un citas sastāvdaļas.

Visās SIA „AD Baltic” filiālēs ir uzstādīts BOSCH elektroniskais katalogs,  
ESI tronic, kas paātrina BOSCH sistēmu detaļu meklēšanu.

Izmantojiet īpašo pasūtīšanas sistēmu un saņemiet BOSCH preces 1  
darba dienas laikā (bez transporta izdevumiem)!
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Telemātika un automobiļu pēcpārdošanas tirgus: 
bezvadu komunikācija ar automobili

Ceļā uz „savienoto mobilitāti”

Bezvadu telemātikas tehnoloģijas ātri 
iekaro mūsdienu autoražošanas tirgu – 
mēs pievienojamies „gudro”, savienoto 
automobiļu pasaulei. „Gudrais”, 
savienotais automobilis mainīs mūsu 
braukšanas ieradumus un izpratni par 
mobilitāti. Jaunās tehnoloģijas atbalsta 
drošības funkcijas, proti, palīdzību ārkārtas 
gadījumā (eZvans), palīdzību uz ceļa 
(bZvans), taču tās var piedāvāt arī plašu 
izklaides un informācijas pakalpojumu 
klāstu, piemēram, maršruta navigāciju, 
ceļu satiksmes informāciju, e-pastu, 
tīmekļa pārlūku, sociālos tīklus, viesnīcas 
rezervēšanu vai sniegt informāciju, 
kā nokļūt līdz tuvākajai pieejamai 
autostāvvietai vai degvielas uzpildes 
stacijai. Šie pakalpojumi, kā arī automobiļa 
spēja sadarboties ar citiem savienotajiem 
automobiļiem, nozīmē, ka automobilis 
arvien vairāk pārvēršas par mūsu ikdienas 
„savienotās mobilitātes” rīku. 
„Komunicējošais” automobilis 

Bezvadu telemātikas tehnoloģijas 
vienmēr ļauj piekļūt automobilim un 
uzraudzīt to tiešsaistē, kad tas ir ceļā. 
Telemātikas sistēmas piedāvā divvirzienu 
tālvadības vārteju uz automobili un tā 
datiem. Automobilis regulāri var nosūtīt 
informāciju par tā tehnisko stāvokli un 
laikus sniegt informāciju par radušos 
problēmu. Telemātikas funkcijām ir 
lielas iespējas atbalstīt plašu inovatīvu 
pakalpojumu klāstu, no kā labumu gūst ne 
tikai patērētāji un uzņēmumi, bet arī valsts 
ceļu satiksmes uzraudzības dienesti. 
Ko tas dod daudzzīmolu tehniskās 
apkopes un remonta tirgum?

Šobrīd tikai autoražotāji spēj piekļūt 
pilnam automobiļa datu komplektam, 
attālināti sazinoties ar automobili caur 
patentētām automobiļa telemātikas 
sistēmām un patentētiem programmatūras 
formātiem. Viņi šos datus var izmantot, 
lai veiktu attālinātu diagnostiku un 
iepriekš paredzētu tehnisko apkopi vai 
lai noskaidrotu apkopes nepieciešamību 
vispār. Pēdējais no minētajiem aspektiem 
kļūst arvien svarīgāks, jo automobiļu 
tehniskās apkopes intervāli arvien 

vairāk tiek balstīti uz to faktiskajiem 
lietošanas modeļiem, nevis uz nobraukto 
kilometrāžu. Turklāt autoražotāji spēj 
attālināti sazināties ar automobili, 
lai atjaunotu tā uzstādījumus vai 
lietojumprogrammas (turklāt tas notiek, 
nedzenot automobili uz darbnīcu 
un bieži vien autoīpašniekam to pat 
nenojaušot). Tādējādi patentētā bezvadu 
piekļuve automobilim tā ražotājiem 
sniedz milzu privilēģijas, jo viņi tiešsaistē 
saņem informāciju, kas tiem nodrošina 
ievērojamas konkurences priekšrocības, 
jo tagad viņiem ir iespējams identificēt 
potenciālās problēmas daudz ātrāk nekā 
neatkarīgajiem bezsaistes pakalpojumu 
sniedzējiem.
Tieša ietekme uz godīgu konkurenci 
un brīvu patērētāju izvēli 

Šobrīd, pateicoties patentētajām 
telemātikas sistēmām, autoražotājiem 
ir pilnīga kontrole pār transportlīdzekļa 
datiem. Tas viņiem dod pilnīgu rīcības 
brīvību izlemt, kā šie dati tiek analizēti, 
pārraudzīti, izplatīti un izmantoti un kādi 
pakalpojumi tiek piedāvāti klientam. Daži 
autoražotāji ir sākuši piedāvāt „atvērtās” 
sistēmas, taču tās tiek piedāvātas tikai 
uzņēmējdarbības veidu izvēlei. Turklāt 
šīs „atvērtās” sistēmas joprojām uzspiež 
savas komunikācijas un piekļuves prasības, 
kas ir unikālas katram auto modelim, 
un neatkarīgajiem operatoriem līdz 
ar to faktiski nav iespējams izveidot 
praktiskas aplikācijas plašam automobiļu 
klāstam. Tas neatkarīgajiem operatoriem 
nerada līdzvērtīgu piekļuvi informācijai, 

kas savukārt var ierobežot klientu 
brīvību izvēlēties konkurētspējīgus 
tehniskās apkopes un citu pakalpojumu 
piedāvājumus.
Kā tas maina pašreizējo situāciju? 

Tagad, kad automobilis ir atvests uz 
auto darbnīcu vai kad tas ir saplīsis ceļā, 
daudzzīmolu operatori var izmantot 
kabeli vai vietējo bezvadu sistēmu, 
lai savu diagnosticējošo aparatūru 
savienotu ar automobili un piedāvātu 
precīzus, savlaicīgus, efektīvus un 
rentablus pakalpojumus klientiem. Taču 
daudzzīmolu operatori šobrīd ir izslēgti 
no jaunās bezvadu komunikācijas ar 
automobili un reizē no likumīgas piekļuves 
automobiļa iekšējiem datiem, remonta 
un tehniskās apkopes informācijai tikpat 
ātri kā ražotājs. Šie izaicinājumi lika 
izveidot neatkarīgu alternatīvu sistēmu, 
taču neatkarīgie operatori vēl joprojām 
atrodas nevienlīdzīgās pozīcijās attiecībā 
uz informāciju un funkcionalitāti, kā arī 
piekļuvi automobilim un tā datiem. 
Risks neievērot ES likumdošanu 

Šis izņēmums apiet spēkā esošo 
ES likumdošanu par vienādu 
piekļuvi tehniskajai informācijai, ko 
garantē Transportlīdzekļu grupālā 
atbrīvojuma regulas un Euro 5/Euro 
VI regulas pasažieru un smagajiem 
transportlīdzekļiem.
eZvana nozīme 

AFCAR (Apvienība par brīvu automobiļa 
remonta izvēles iespēju) pilnībā atbalsta 
visā Eiropā plaši izplatītā eZvana ieviešanu 

Mērķis: panākt, lai visiem automobiļu pēcpārdošanas tirgus dalībniekiem būtu vienāda piekļuve vienādai informācijai.
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Latvijas normatīvie akti nosaka, ka 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ražošanu, 
importu vai tirdzniecību, ir jāmaksā dabas 
resursu nodoklis (DRN) par iepakojumu, 
vienreizlietojamajiem galda traukiem un 
piederumiem, kā arī videi kaitīgajām precēm, 
tai skaitā, elektroprecēm. Savukārt noslēdzot 
sadarbības līgumu ar Latvijas Zaļo punktu, 
uzņēmumam ir iespējams saņemt atbrīvojumu 
no DRN. 

Dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājs

• Juridiska persona, kura pirmā Latvijas 
Republikas teritorijā realizē preces iepakojumā, 
elektropreces vai videi kaitīgās preces, kā 
arī pircēju ērtībai reklāmas nolūkā pievieno 
iepakojumu. 

• Savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai 
izmanto preces iepakojumā, elektropreces vai 

kā svarīgu iniciatīvu, lai samazinātu 
nelaimes gadījumos bojāgājušo skaitu 
un smagu avāriju daudzumu uz Eiropas 
ceļiem. Lai gan eZvans ir vēl viens (turklāt 
ļoti nozīmīgs un svarīgs) telemātikas 
pakalpojums, telemātikas sistēmu 
un platformu skaits, kas ir iebūvētas 
automobiļos, eksponenciāli pieaugs, kad 
visiem jaunajiem automobiļiem visā Eiropā 
tiks ieviests eZvans, kas tiek plānots 2015. 
gadā. Ja šīs platformas tiks izstrādātas 
kā slēgtas sistēmas, tad autoražotāji 
iegūs pārmērīgi lielas priekšrocības 
informācijas ieguves jomā, kas nākotnē 
radīs arvien lielāku apdraudējumu. 
Šāds apdraudējums ir atzīts arī Eiropas 
Parlamenta Pašiniciatīvas ziņojumā, kas 
tika pieņemts 2012. gada jūlijā. AFCAR 
atzinīgi vērtē šo Parlamenta ziņojumu, 
kas pieprasa, lai eZvana sistēma tiktu 
balstīta uz savstarpēji izmantojamas un 
brīvas piekļuves iespējamām automobiļu 
nākotnes aplikācijām vai pakalpojumiem.
AFCAR aicina ES likumdošanas 
institūcijas rīkoties nekavējoties!

Atvērta un droša piekļuve automobiļa 
telemātikas sistēmai radīs pozitīvu situāciju 
visiem pēcpārdošanas uzņēmumiem, 
proti, 848 300 mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas dod darbu 4,7 
miljoniem automobiļu pēcpārdošanas 
nozarē strādājošajiem. Konsekventas 
Eiropas Parlamenta regulas palīdzēs 
izvairīties no monopolstāvokļa un 

nodrošinās to, ka ieguvumi, ko sniedz 
telemātikas tehnoloģijas, būs pieejami 
patērētājiem un neatkarīgajiem 
operatoriem. Eiropas uzņēmumiem ir 
jārada vienlīdzīgas konkurences iespēja 
un izvēles brīvība, lai 260 miljoni ES 
patērētāju brīvi varētu izvēlēties avārijas 
un diagnostikas pakalpojumu sniedzēju, 
autoparka pārvaldības programmas, auto 
nomu, rezerves daļu piegādi, tehnisko 
apkopi un remontu savam automobilim. 
 Līdz ar to AFCAR aicina Eiropas 
likumdevējus nodrošināt vienlīdzīgas 
iespējas un vienādus spēles noteikumus 
visiem pakalpojuma sniedzējiem, kas 
darbojas automobiļu pēcpārdošanas 
tirgū. Ir jānodrošina, lai tiem, kas sniedz 
automobiļu apkopes pakalpojumus, 
būtu vienādas tiesības piekļūt vienādai 
informācijai. Tāpēc AFCAR aicina ieviest 
ES regulu, kas:
 • Neatkarīgajiem operatoriem nodrošina 
vienlīdzīgu piekļuvi tām pašām funkcijām 
un tai pašai informācijai vienā un tajā pašā 
laikā.
• Nodrošina standartizētu automobiļu 
telemātikas sistēmu, kas ļauj izstrādāt 
alternatīvas, konkurētspējīgas un 
likumīgas aplikācijas un augšupielādēt tās 
automobiļos, tādā veidā autoīpašniekiem 
ļaujot iegūt savienojumu ar telemātikas 
sistēmu un izmantot to servisa 
pakalpojuma sniedzēju, ko izvēlas klients 
pats. Šādām tehniskā nodrošinājuma 

prasībām ir jārada brīva piekļuve 
telemātikas sistēmām, kas šobrīd ir „slēgtas 
melnās kastes”, un panākt, lai ar šīm 
daudzajām un komplicētajām patentētajām 
sistēmām varētu rīkoties. 
 AFCAR aicina Eiropas likumdevējus 
nodrošināt to, ka jaunā telemātikas 
tehnoloģija neapiet spēkā esošo ES 
likumdošanu. Mēs aicinām Eiropas 
Komisiju ātri ieviest Eiropas Parlamenta 
ierosinātās eZvana rekomendācijas, 
kas ir formulētas 2012. gada jūlija 
Pašiniciatīvas ziņojumā, kā arī radīt 
tādus tehniskos noteikumus atbilstības 
sertifikātu likumdošanā, kas garantē 
atvērtu, savstarpēji izmantojamu un 
drošu telemātikas platformu automobiļu 
aplikācijām un to servisam. Tas nodrošinās 
patiesas, atvērtas izvēles iespējas 
patērētājiem un godīgu konkurenci visiem 
tirgus operatoriem visā Eiropā. 
Telemātikas funkcijas:

• eZvans (avārijas zvans)
• bZvans (palīdzība ceļā)
• Izvairīšanās no ceļu satiksmes 
sastrēgumiem
• E-pasts, tīmeklis, tīklošana un izklaide
• Attālināta automobiļa diagnostika
• Automobiļa apkopes grafika izstrāde
• Autoparka pārvaldība
• Autostāvvietu atrašanās vietas
• Rezervēšanas pakalpojumi 

videi kaitīgās prece. 

• Sniedzot pakalpojumu, pievieno 
izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums 
pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie 
pakalpojuma saņēmēja. 

• Sabiedriskajā ēdināšanā un 
mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos 
galda traukus un piederumus. 

• Persona, kura veic preču iepakojumā, 
elektropreču vai videi kaitīgo preču piegādes 
darījumus muitas noliktavā vai brīvajā zonā, 
maksā nodokli, ja tā videi kaitīgās preces vai 
preces iepakojumā izlaiž brīvam apgrozījumam 
un realizē Latvijas Republikas teritorijā. 

• Ja persona, kura ražo preces, nodod tās citai 
personai iepakošanai, nodokļa maksātājs 
ir persona, kura pirmā realizē šīs preces 
iepakojumā Latvijas Republikas teritorijā.

Dabas resursu nodokļa (DRN) objekts

Iepakojums – primārais, sekundārais, 
transporta iepakojums 

Vienreiz lietojamie trauki un galda 
piederumi - šķīvji, bļodas, krūzes, tasītes, 
glāzes, kokteiļu salmiņi, naži, dakšiņas, karotes, 

spraudņi. 
Elektropreces - elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, kas darbināmas ar elektrisko strāvu 
vai baterijām / akumulatoriem. Tai skaitā: 
• liela izmēra mājsaimniecības iekārtas; 
• mazizmēra mājsaimniecības iekārtas; 
• IT un elektrosakaru iekārtas; 
• patērētāju iekārtas; 
• apgaismes iekārtas; 
• elektriskie un elektronikas instrumenti, 
izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas 
mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir 
pastāvīgi piestiprināti; 
• rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi; 
• medicīniskās ierīces, izņemot implantētās un 
inficētās; 
• monitoringa un kontroles instrumenti; 
• tirdzniecības automāti. 
Videi kaitīgās preces (VKP) – elektriskie svina 
akumulatori, elektriskie niķeļa un kadmija 
akumulatori, baterijas un citi elektriskie 
akumulatori, kā arī visu veidu riepas, eļļas filtri 
un smēreļļas.

Dabas resursu nodoklis
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Tehnoloģiju jaunumi

Jauna piekļuve „TRW” katalogiem — „Android” aplikācija

„NGK” Europe aizdedzes sveču ražotājs laiž klajā produktu 
meklētāja aplikāciju viedtālruņiem un planšetdatoriem

Jaunā „android” aplikācija 95 % viedtālruņu lietotāju visā pasaulē nodrošina mobilo piekļuvi „TRW” oriģinālo detaļu katalogam.

Uzņēmums „TRW Automotive Aftermarket” 
iepazīstina ar detaļu katalogu, kas 
izmantojams kā „Android” lietotne 
viedtālruņos. Jaunā iekārta 95 % 
viedtālruņu lietotāju visā pasaulē nodrošina 
mobilo piekļuvi automobiļu bremzēšanas 
un vadīšanas sistēmām un piekares detaļu 
katalogam (bremzēšanas un vadīšanas 
sistēmas un piekare ietilpst „stūra moduļa” 
sastāvā). Turklāt nostiprina uzņēmuma 
„TRW” līderpozīcijas automobiļu drošības 
ziņā.

Jauno aplikāciju bez maksas var ieinstalēt 
galvenajā „Android” lietotņu veikalā — 
„Google Play Store” (meklēšanas laukā 
ievadīt burtus „TRW”).

Saskaņā ar pēdējiem datiem 75 % pasaules 
viedtālruņu darbojas ar „Android” 
operētājsistēmu. Līdz ar to jaunā aplikācija 
plašam lietotāju lokam nodrošinās piekļuvi 
„TRW” katalogiem.

Uzņēmuma „TRW” interneta katalogs ir 
vienkāršs un ērti lietojams. Tajā var meklēt 
pēc automobiļa izlaiduma gada, markas un 
modeļa vai pēc detaļas numura. Lietotājs 
iegūst piekļuvi informācijai par esošajām 
detaļām un to pielāgošanas variantiem, kā 
arī par oriģinālo un konkurējošo iekārtu 
ražotāju rasējumiem un detaļu kataloga 
numuriem. Jaunā lietotne darbojas 
Eiropas, Tuvo Austrumu teritorijā un 
Klusā okeāna reģionos.

Aizdedzes sistēmas speciālists NGK ir nācis klajā ar jaunu aplikāciju, kas ļauj vieglāk identificēt pasaulē 
vadošo aizdedzes sveču un lambda sensoru ražotāju produktus ikvienam spēkratam, turklāt pavisam īsā laikā. 
Pie tam integrētais svītrkoda skeneris noliktavas vadītājam krietni atvieglos darbu.

Pateicoties jaunajai NGK produktu 
meklētāja aplikācijai, kas ir pieejama Google 
Play Store vai Apple App Store, lietotāji bez 
pūlēmvar atrast perfektu aizdedzes sveci, 
kvēlsveci, lambda zondi, aizdedzes spoli vai 
svečvadus.

Klienti šo aplikāciju var izmantot, lai ar 
savu mobilo ierīci piekļūtu visjaunākajai 
NGK datubāzei un saņemtu visu svarīgāko 
informāciju par produktiem, kā arī varētu 
aplūkot plašu produktu attēlu galeriju.

Lai gan šai aplikācijai ir plaši izvērstas 
meklēšanas iespējas, tās lietotāja interfeiss 
ir pašsaprotams un viegli uzminams. 
Ir daudz dažādu veidu, kā nokļūt līdz 
vēlamajai informācijai: lietotāji var meklēt 
produktu grupas, ražotājus un automobiļus 
vai vienkārši ierakstīt produkta 
nosaukumu. Šī aplikācija ir praktiska: 
visus meklēšanas rezultātus var saglabāt vai 
kopīgot ar citiem lietotājiem caur e-pastu 
vai Facebook. 

Taču šī aplikācija spēj paveikt vēl vairāk: 
ja mobilā ierīce ir aprīkota ar kameru,tad 
uz iepakojuma ir iespējams noskenēt 
svītrkodu. Pēc dažām sekundēm lietotāji 
var noteikt, kurai spēkrata aplikācijai 
produkts ir paredzēts. Šī funkcija lieliski 
atvieglos noliktavu pārziņu un izplatītāju 
darbu. 

Produktu meklētāja aplikācija 
palīdz auto darbnīcu un veikalu 
klientiem,automehāniķiem-amatieriem 
un patērētājiem atrast informāciju par 
piemērotiem NGK produktiem. Turklāt ir 
svarīgi piebilst, ka NGK turpina pilnveidot 
šo aplikāciju. 

Jautājumus, lūgumus un ierosinājumus 

var sūtīt tieši mums no šīs aplikācijas, 
izmantojot kļūdas informācijas funkciju 
nodaļā „Iestatījumi”.

NGK produktu meklētāja aplikācija 
ir savietojama ar Apple iOS 5.0 (vai 
jaunākām) vai Android 4.0 (vai jaunākām) 
mobilajām ierīcēm. Lietotāji var izvēlēties 
kādu no desmit valodām. 
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Jaunais „Delphi” interneta katalogs

„Metelli” nodod lietotājiem savu jauno, uzlaboto tīmekļa vietni, 
kas ir beidzamais zīmola nomaiņas projekta posms

Iepazīstinam ar jauno DelphiCat.com

Delphi ar lepnumu paziņo, ka nācis klajā tā pārveidotais interneta katalogs ar nosaukumu–The DelphiCat. Šis digitālais katalogs ir 
vienkāršs un viegli lietojams interneta rīks, kas ātri izveido savienojumu starp automobili un Delphi produktu portfolio. Lai apskatītu 
šo vietni, ejiet uz www.delphicat.com

Pēcpārdošanas līderis Metelli Co. ir pabeidzis savu 
stratēģisko zīmolu nomaiņas projektu, nododot 
lietotājiem pilnībā atjaunotu visas grupas tīmekļa vietni 
(www.metellispa.it), kā arī tās atsevišķo zīmolu tīmekļa 
vietnes: Metelli (www.metelli.com), Graf (www.graf.it), 
Cifam (www.cifam.it) un KWP (www.kwp.it).

Pateicoties jaunajam izkārtojumam, intuitīvajam tīmekļa 
pārvaldes interfeisam un atjauninātajām sekcijām, kurās 
apmeklētāji var iepazīties ar katalogiem, produktiem, 
jaunākajām ziņām un iniciatīvām, jaunā tīmekļa vietne 
ir daudz funkcionālāka un vieglāk pārlūkojama.

Ir pārveidota arī šīs vietnes struktūra, it īpaši sekcija, 
kas sniedz informāciju par produktiem. Tajā ir 
uzlabota meklēšanas zona, kurā tagad ir vairāk 
kritēriju, piemēram, automobilis, motora kods un 
tilpums, kā arī jauna sadaļa, kas ir veltīta katalogiem, 
ko tagad var aplūkot tiešsaistē un lejupielādēt. 
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Akumulatoru apkopes iekārtas

Akumulatoru analizators 

Inovācija akumulatoru 
pārbaudē
Ctek akumulatoru analizators 
pārbauda akumulatoru stāvokli 
visu tipu 12V šķidrās skābes, 
neapkalpojamajiem, Ca/Ca, 
GEL un AGM akumulatoriem 
ar augstu precizitāti. Viegla 
izmantošana, sniedz iespēju 
ātri un viegli izprast rezultātus. 
Darbības sprieguma diapazons 
8–15V ar testu diapozonu 200–1 
200 A (EN). Vienkārši pievieno 
skavas pie akumulatora, un 
seko soli pa solim instrukcijām 
uz ekrāna. Displejs norāda 
precīzu informāciju par 
akumulatora stāvokli un iesaka 
kādi pasākumi ir nepieciešami. 
Nav nepieciešamības atvienot 
akumulatoru no automašīnas. 
Patentētā tehnoloģija ļauj 
droši pārbaudīt akumulatoru, 

slodzi uz akumulatoru, papildus 
karstumu vai dzirksteles. 
Visiem 12V šķidrās skābes 
akumulatoriem — Ctek 
akumulatoru testeris darbojas 
vienlīdz labi ar visiem šķidrās 
skābes akumulatoru tipiem un 
nav nepieciešams veikt nekādas 
korekcijas, lai veiktu precīzu 
pārbaudi.

Tehniskie parametri:

Tips: Vadītspējas’
Akumulatoru tips:  
12 V šķidrās skābes;
Min.Testēšanas Voltāža: 8 V;
MAX. Testēšanas Voltāža: 15 V;
Izšķirtspēja: 0.1 V;
Precizitāte: ± 0.1 V;
Testējamo akumulatoru starta 
strāvas diapozons:  
200–1200 A (EN);
Izšķirtspēja: 25 EN;
Precizitāte: ± 25 EN.

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI

56-924, CTEK (Zviedrija) neradot kaitējumu automašīnas 
elektronikai un lietotājam. 
Ir aizsardzība pret nepareiz 
spaiļu pieslēgšanu, neizlādē 
akumulatoru, neizraisa 
dzirksteles un uzkaršanu. 
 
Garantija iekārtai – 2 gadi.

Īpašības: 
Viegli lietot — vienkārši 
pievieno pie akumulatora un 
seko instrukcijām uz ekrāna. 
Ātri un precīzi rezultāti — 
CTEK akumulatoru testeris 
pārbauda akumulatoru dažu 
sekunžu laikā un uzreiz ir precīza 
informācija kādi pasākumi ir 
jāveic.
Drošs – bez karstuma vai 
dzirktelēm — patentētā 
tehnoloģija nodrošina ne tikai 
ātru un precīzu rezultātu, bet arī 
nodrošina mērījumu, neradot 

Akumulatoru un elektriskās 
sistēmas elektroniskais 
testeris 

Testē akumulatorus: 12 V, 100-
900 CCA / 100-900 EN.
Akumulatoru tipi: standarta 
(šķidrās skābes), AGM, GEL.
Akumulatoru, startera un 
ģeneratora testēšana.
Uzrāda akumulatora spriegumu 

PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI

MDX-335P, MIDTRONICS (ASV) (V) un startēšanas strāvu 
(CCA), lādēšanas spriegumu 
(V), diožu tilta stāvokli.
Uzrāda akumulatoru stavokli: 
labs, jāuzlādē, ieteicams 
nomainīt vai jānomaina.
Uzrāda īssavienojumu platēm.
Akumulatoru pārlādēšanas 
noteikšana un pazemināšanas 
procedūra.
Augsta pārbaudes precizitāte.

Ar iebūvētu printeri un 0,35 m 
vadiem.
Piemērots:
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem, vieglajam 
komerctransportam, 
traktoriem.

Premium līmenis.  
Garantija – 2 gadi.

Akumulatoru un elektriskās 
sistēmas elektroniskais 
testeris  

Testē akumulatorus: 6/12 V, 
100-2000 CCA / 100-2000 
EN.
Akumulatoru tipi: standarta 
(šķidrās skābes), AGM, GEL.
Akumulatoru, starteru, 
ģeneratoru un 12/24V 
elektriskās sistēmas testēšana.

PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI

MDX-655P, MIDTRONICS (ASV) Uzrāda akumulatora spriegumu 
(V) un startēšanas strāvu 
(CCA), lādēšanas spriegumu 
(V), diožu tilta stāvokli.
Uzrāda akumulatoru stavokli: 
labs, jāuzlādē, ieteicams 
nomainīt vai jānomaina.
Uzrāda īssavienojumu platēm.
Akumulatoru pārlādēšanas 
noteikšana un pazemināšanas 
procedūra.
Augsta pārbaudes precizitāte.

Ar iebūvētu printeri un 3.05 m 
vadiem.
Piemērots:
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem, vieglajam 
komerctransportam, 
traktoriem, smagajām 
automašīnām.

Premium līmenis. 
Garantija – 2 gadi.
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Akumulatoru elektroniskais 
testeris 

Testē akumulatorus: 6/12 V, 
100-2000 CCA / 100-2000 
EN.
Akumulatoru tipi: standarta 
(šķidrās skābes), AGM, GEL.
Uzrāda akumulatora spriegumu 
(V) un startēšanas strāvu 

PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI

MDX-645P, MIDTRONICS (ASV) (CCA).
Uzrāda akumulatoru stavokli: 
labs, jāuzlādē, ieteicams 
nomainīt vai jānomaina.
Uzrāda īssavienojumu platēm.
Akumulatoru pārlādēšanas 
noteikšana un pazemināšanas 
procedūra.
Augsta pārbaudes precizitāte.
Ar iebūvētu printeri un 1,22 m 

Elektroniskais akumulatoru 
testeris 

Testē akumulatorus: 
12 V, 1254 A (EN),  
20-150 Ah.
Akumulatoru tipi: 
standarta (šķidrās skābes) un 
GEL.
Uzrāda akumulatoru stāvokli: 
labs, jāuzlādē vai jānomaina.
Ar 0,35 m vadiem.
Piemērots:
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem.

PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI

055155, BT 111 DHC, GYS (Francija) Profesionālais automātiskais 
lādētājs 

Akumulatoru tipi:  
visu tipu 6/12/24 V, 35-225 Ah.
Uzlādēšanas strāva:  
maks. 22 A.
Lādēšanas process:  
WUoU veida.
Elektroniskā vadība.
Automātiska uzlādes strāvas 
iestatīšana un lādēšanas izslēgšana.
Piemērots:
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem, vieglajam 
komerctransportam, traktoriem, 
smagajām automašīnām.

PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI

024526, BATIUM 15-14, GYS (Francija)

Akumulatoru un elektriskās 
sistēmas elektroniskais testeris

Testē akumulatorus:  
6/12 V, 2100 A (EN), 7-230 
Ah.
Akumulatoru tipi:  
standarta (šķidrās skābes) un 
GEL.
Uzrāda akumulatora spriegumu 
(V) un startēšanas strāvu (CCA), 
ladēšanas spriegumu (V).

055209, BT 501 DHC, GYS (Francija)

vadiem.
Piemērots:
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem, vieglajam 
komerctransportam, 
traktoriem, smagajām 
automašīnām.

Premium līmenis.  
Garantija – 2 gadi.

Uzrāda akumulatoru stāvokli: 
labs, jāuzlādē, ieteicams 
nomainīt vai jānomaina.
Ar iebūvētu printeri un 0,65 m 
vadiem.
Piemērots:
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem, vieglajam 
komerctransportam, traktoriem, 
smagajām automašīnām.

Akumulatoru lādētājs 

Pilnībā automātisks akumulatoru 
lādētājs, optimālai  akumulatoru 
lādēšanai.
Lādētāja tips: 8 soļu, pilnībā 
automatisks lādēšanas cikls, 
100% uzlādēts akumulators. 
Uzturēšanas lādēšana.
COLD/AGM: Lādēšana pie 
zemām temperatūrām un AGM 
akumulatoru uzlāde.
RECOND: Dziļi izlādētu 
akumulatoru atjaunošana.

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI

56-998, MXS 5.0, CTEK (Zviedrija) Akumulatoru tipi:  
visu tipu 12 V šķidrās skābes 
akumulatori (WET, MF, Ca/Ca, 
AGM un GEL);
Akumulatora ietilpība:  
1.2-110 Ah līdz 160 Ah 
uzturēšanai;
Lādēšanas spriegums:  
SMALL, NORMAL: 14.4 V, 
COLD/AGM: 14.7 V, RECOND: 
15.8 V.
Minimālā akumulatora voltāža: 
2.0 V.

Uzlādes strāva: maks. 5 A.
Barošana:  
220-240 VAC, 50-60 Hz.
Izolācijas klase: IP65.
Apkārtējās vides temperatūra: 
-20°C to +50°C, izejas jauda 
tiek automātiski samazināta pie 
augstākas temperatūras;
Izmēri: 168 x 65 x 38 mm  
(L x W x H). 
Svars: 0.6 kg.
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Akumulatoru lādētājs    

Pilnībā automātisks 
akumulatoru lādētājs, 
optimālai  akumulatoru 
lādēšanai.
Lādētāja tips: 8 soļu, pilnībā 
automatisks lādēšanas cikls, 
100% uzlādēts akumulators. 
Uzturēšanas lādēšana.
Temperatūras sensors.
COLD/AGM: Lādēšana pie 
zemām temperatūrām un 
AGM akumulatoru uzlāde.
RECOND: Dziļi izlādētu 
akumulatoru atjaunošana.
SUPPLY: Var izmantot arī kā 
barošanas avotu.

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI

56-843, MXS 10 EU, CTEK (Zviedrija) Akumulatoru tipi:  
visu tipu 12 V šķidrās skābes 
akumulatori (WET, MF, Ca/Ca, 
AGM un GEL).

Akumulatora ietilpība:  
20-200 Ah, līdz 300 Ah 
uzturēšanai.

Lādēšanas spriegums: 
NORMAL: 14.4 V, COLD/
AGM: 14.7 V, RECOND: 15.8 
V, SUPPLY: 13.6 V.

Minimālā akumulatora voltāža: 
2.0 V.

Uzlādes strāva: maks. 10 A.

Barošana:  
220-240 VAC, 50-60 Hz.

Izolācijas klase: IP65.

Apkārtējās vides temperatūra: 
-20°C to +50°C, izejas jauda 
tiek automātiski samazināta pie 
augstākas temperatūras.

Izmēri:  
197 x 93 x 49 mm (L x W x H). 

Svars: 0.8 kg.

Akumulatoru lādētājs   

Pilnībā automātisks 
akumulatoru lādētājs, optimālai  
akumulatoru lādēšanai.
Lādētāja tips: 8 soļu, pilnībā 
automatisks lādēšanas cikls, 
100% uzlādēts akumulators. 
Uzturēšanas lādēšana.
Temperatūras sensors.
RECOND: Dziļi izlādētu 
akumulatoru atjaunošana.
SUPPLY: Var izmantot arī kā 
barošanas avotu.

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI TEHNISKIE PARAMETRI

56-732, MXS 25 EU, CTEK (Zviedrija) Akumulatoru tipi:  
visu tipu 12 V šķidrās skābes 
akumulatori (WET, MF, Ca/Ca, 
AGM un GEL).

Akumulatora ietilpība:  
40-500 Ah līdz 500 Ah 
uzturēšanai.

Lādēšanas spriegums: 
NORMAL: 14.4 V, RECOND: 
15.8 V, SUPPLY: 13.6 V.

Minimālā akumulatora voltāža: 
2.0 V.

Uzlādes strāva: maks. 25 A.

Barošana:  
220-240 VAC, 50-60 Hz.

Izolācijas klase: IP44.

Apkārtējās vides temperatūra: 
-20°C to +50°C, izejas jauda 
tiek automātiski samazināta pie 
augstākas temperatūras.

Izmēri:  
235 x 130 x 65 mm (L x W x 
H). 

Svars: 1.9 kg.

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI

56-688, MXS 25000 EXTENDED, CTEK 
(Zviedrija) Akumulatoru lādētājs 

Pilnībā automātisks 
akumulatoru lādētājs, 
optimālai  akumulatoru 
lādēšanai.
Lādētāja tips: 8 soļu, pilnībā 
automatisks lādēšanas cikls, 
100% uzlādēts akumulators. 
Uzturēšanas lādēšana.
Temperatūras sensors.
RECOND: Dziļi izlādētu 
akumulatoru atjaunošana.
SUPPLY: Var izmantot arī kā 
barošanas avotu.

Akumulatoru tipi: visu tipu 12 
V šķidrās skābes akumulatori 
(WET, MF, Ca/Ca, AGM un 
GEL).
Akumulatora ietilpība: 40-500 
Ah līdz 500 Ah uzturēšanai.
Lādēšanas spriegums: 
NORMAL: 14.4 V, RECOND: 
15.8 V, SUPPLY: 13.6 V.
Minimālā akumulatora voltāža: 
2.0 V.
Uzlādes strāva: maks. 25 A.
Vadu garums: 6m.
Lādētāja sienas stiprinājums.
Barošana: 220-240 VAC, 50-60 
Hz.
Izolācijas klase: IP44.
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PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI PASŪTĪJUMA KODS TEHNISKIE PARAMETRI

807550, LEADER 220 START, TELWIN 
(Itālija)

807551, LEADER 400 START, TELWIN 
(Itālija)Tradicionālā palaišanas un 

uzlādes iekārta

Akumulatoriem:  
standarta (šķidrās skābes) 
12/24 V.
Lādēšanas strāva: maks. 40 A.
Startēšanas strāva:  
140 A (maks. 200 A).
Lādēšanas process: W veida.
Barošana: 220 V.
Manuāla uzlādes un startēšanas 
strāvas iestatīšana un lādēšanas 
izslēgšana.
Piemērots:  
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem.

Tradicionālā palaišanas un 
uzlādes iekārta 

Akumulatoriem:  
standarta (šķidrās skābes) 12/24 V.
Lādēšanas strāva: maks. 45 A.
Startēšanas strāva:  
180 A (maks. 300 A).
Lādēšanas process: W veida.
Barošana: 220 V.
Manuāla uzlādes un startēšanas 
strāvas iestatīšana un lādēšanas 
izslēgšana.
Piemērots:  
vieglajām automašīnam, 
mikroautobusiem.

PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI

829382, DINAMIC 420 START, TELWIN 
(Itālija) Tradicionālā palaišanas un 

uzlādes iekārta  

Akumulatoriem: 12/24 V. 
Lādēšanas strāva: maks 75 A.
Startēšanas strāva: 300 A 
(maks. 400 A).
Lādēšanas process: W veida.
Barošana: 220 V.
Manuāla uzlādes un startēšanas 
strāvas iestatīšana un lādēšanas 
izslēgšana.
Piemērots:
vieglam automašīnam, 
mikroautobusiem. 

829384, DINAMIC 620 START, TELWIN 
(Itālija) Tradicionālā palaišanas un 

uzlādes iekārta 

Akumulatoriem: 
standarta (šķidrās skābes) 12/24 V.
Lādēšanas strāva: 90 A.
Startēšanas strāva:  
360 A (maks. 570 A).
Lādēšanas process: W veida.
Barošana: 220 V.
Manuāla uzlādes un startēšanas 
strāvas iestatīšana un lādēšanas 
izslēgšana.
Piemērots:
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem, vieglajam 
komerctransportam, traktoriem.

PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI PASŪTĪJUMA KODS TEHNISKIE PARAMETRI

829385, ENERGY 650 START, TELWIN 
(Itālija)

025394, GYSTART 1224 T, GYS  
(Francija)Tradicionālā palaišanas un 

uzlādes iekārta  

Akumulatoriem: 
standarta (šķidrās skābes)  
12/24 V.
Lādēšanas strāva: maks. 100 A.
Startēšanas strāva:  
640 A (maks. 1000 A),
Lādēšanas process: W veida.
Barošana: 400 V, 3 fāzes.
Manuāla uzlādes un startēšanas 
strāvas iestatīšana un lādēšanas 
izslēgšana.
Piemērots:
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem, 
vieglajamkomerctransportam, 
traktoriem, smagajām 
automašīnām.

Lādēšanas-palaišanas 
automātiskā iekārta 
tradicionālā tipa  

Akumulatoriem: 
standarta (šķidrās skābes) 12/24 V, 
65-900 Ah, 
Lādēšanas strāva: 80 A.
Palaišanas strāva:  
780 A ( maks. 1200 A).
Lādēšanas process: W2 veida.
Barošana: 400 V, 3 fāzes.
Manuāla uzlādes un startēšanas 
strāvas iestatīšana.
Automātiskā lādēšanas izslēgšana.
Piemērots:
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem, 
vieglajamkomerctransportam, 
traktoriem, smagajām 
automašīnām.
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PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI

861001, MICRO 12V-700CA, CETEOR 
(Beļģija)

 861002, MICRO 12V-800CA, CETEOR 
(Beļģija)Profesionālā papildus strāvas 

padeves iekārta  

Spriegums: 12 V.
Startēšanas strāva: 700 A.
Pīķa strāva: 1860 A.
Startēšanas vadu garums:  
1.3 m.
Startēšanas vadu šķērsgriezums: 
25 mm².
Automātiskais lādētājs: 1.3 A.
Svars: 9.5 kg.
Ieteicams:  
benzīna un dīzeļa dzinēju 
vieglajām automašīnām.

Profesionālā papildus strāvas 
padeves iekārta 

Spriegums: 12 V.
Startēšanas strāva: 800 A.
Pīķa strāva: 2370 A.
Startēšanas vadu garums: 1.3 m.
Startēšanas vadu šķērsgriezums: 
25 mm².
Automātiskais lādētājs: 1.3 A.
Svars: 9.5 kg.
Ieteicams:  
benzīna un dīzeļa dzinēju 
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem.
Lai startētu dīzeļa dzinējus līdz:
o 250 Zs kā būsteris;
o 125 Zs startējot automašīnu 
bez akumulatora.

PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI PASŪTĪJUMA KODS  TEHNISKIE PARAMETRI

861011, MICRO 12V-1000CA, CETEOR 
(Beļģija) Profesionālā papildus strāvas 

padeves iekārta   

Spriegums: 12 V.
Startēšanas strāva: 1000 A.
Pīķa strāva: 2960 A, 
Startēšanas vadu garums: 1.3m;
Startēšanas vadu šķērsgriezums: 
25mm²;
Automātiskais lādētājs: 1.3 A
Svars: 11 kg;
Ieteicams: 
benzīna un dīzeļa dzinēju 
vieglajām automašīnām, 
mikroautobusiem, 4x4, 
agrotehnikai.
Lai startētu dīzeļa dzinējus līdz:
o 300 Zs kā būsteris;
o 150 Zs startējot automašīnu 
bez akumulatora.

761006, SOS 12/24V-1600/800CA, CETEOR 
(Beļģija) Profesionālā papildus strāvas 

padeves iekārta 

Spriegums: 12/24 V.
Startēšanas strāva: 1600/800 A.
Pīķa strāva: 4740/2370 A.
Startēšanas vadu garums: 1.35 m.
Startēšanas vadu šķērsgriezums:  
35 mm².
Automātiskais lādētājs: 1.3 A.
Svars: 20.5 kg.
Ieteicams: 
benzīna un dīzeļa dzinēju vieglajām 
automašīnām, mikroautobusiem, 
4x4, agrotehnikai,  smagajām 
automašīnām.
Lai startētu dīzeļa dzinējus 24V līdz:
o 500 Zs kā būsteris;
o 250 Zs startējot automašīnu bez 
akumulatora.

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS NOSAUKUMS

VS005, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Anglija) Refraktometrs dzesēšanas 

šķidrumam/elektrolītam/logu 
šķidrumam

Precīza akumulatoru 
elektrolīta, logu šķidruma un 
dzesēšanas šķidrumu pārbaude.
Piemērots sintētiskajiem 

dzesēšanas šķidruma 
maisījumiem.
Termiski uzlabota prizma 
nodrošina augstu precizitāti.
“Actiņa” ar pielāgojamu fokusu.
Komplektā pipete un 
uzglabāšanas futlāris.
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PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

DS708 Firmas Autel Intelligent 
Technology auto diagnostikas 
iekārta vieglajām autmašīnām 
un komerctransportam  

Īpašības:
Plašš saraksts ar automobiļu 
modeļiem ar vairāk nekā 30 
automobiļu ražotāju no Eiropas, 
Āzijas un ASV;
Speciālās diagnostikas funkcijas, 
kā arī Live dati (dati reālā laikā), 
ECU programmēšana, servisa 
intervālu dzēšana utt;
Automātiskā programmatūras 
atjaunināšana, izmantojot WiFi;
WiFi interneta pieslēgums un 
Internet Explorer palīdzēs, lai 
atrastu specifisku informāciju 
par interneta neatejot no 
automobiļa;
7 “krāsu skārienjūtīgs ekrāns ar 
800 × 480 augsto atšķirtspēju 
Datu un attēlu saglabāšana 
tālākai analīzei un salīdzināšanai;
Datu drukāšana, izmantojot 
WiFi pieslēgumu.

Operētājsistēma - Microsoft 
Windows CE;
Procesors - ARM9 + ARM7;
atmiņa - 4GB SD atmiņas karte 
(4GB max.)
Savienotāji - OBD,  
USB un LAN;
Barošana - no 8-32V 
automašīnas akumulatora;
Patērētāju jauda - 8W (500mA);
Displejs - 7 collu TFT krāsu 
ekrāns (800 × 480);
Darbības temp. - No 0 līdz 60 
grādiem (pēc Celsija);
Uzglabāšanas temperatūra. - 
No -10 līdz 70 grādiem (pēc 
Celsija);
Vadība - skārienjūtīgs ekrāns un 
ieslēgšanas / izslēgšanas poga;
Korpuss - no izturīgas 
plastmasas, ar aizsargājošu 
gumijas rokturi;
Izmēri - 282mm x 163mm x 
60mm;
Svars - ierīce (1.1kg), komplekts 
(6.5kg);
Protokoli - ISO 9141-2, K / 
L līnija, Flashing code, SAE 
J1850 VPW, SAE J1850 PWM, 
CAN ISO 11.898 ISO 15765-4 
(augsts / vidējs / zems ātrums 
un Single Wire CAN).

ierīce MaxiDAS DS708;
triecienizturīgs koferis;
OBD 16 (galvenais savienojums 
der gandrīz visām automašīnām) 
diagnostikas adapteris,
PSA-2 diagnostikas adapteris;
FIAT-3 diagnostikas adapteris;
universal-3 diagnostikas 
adapteris;
KIA-20 diagnostikas adapteris;
AUDI-4 diagnostikas adapteris;
Nissan-14  diagnostikas 
adapteris;
Mercedes-Benz diagnostikas 
savienotājs-38 (multipleksors);
Mazda-17  diagnostikas 
adapteris;
Toyota-17  diagnostikas 
adapteris;
Toyota-23  diagnostikas 
adapteris;
Honda-3  diagnostikas adapteris;
GM/Daewoo-12 diagnostikas 
adapteris;
BMW-20  diagnostikas 
adapteris;
Mitsubishi/Hyundai-12 16 
diagnostikas adapteris; 
Pārējie aksesuāri (kabeļi, 
drošinātāji, barošanas, karšu 
lasītājs, uc).

 Funkcionālas daļas:
- (1) Barošanas avots;
- (2) USB ports PC pieslēgumam;
- (3) diagnostikas kabeļa ligzda;
- (4) LAN savienojums interneta  
        pieslēgumam;
- (5) Ieslēgšanas / izslēgšanas poga;
- (6) LED indikācija;
- (7) SD atmiņas kartes slots; 
- (8) Stylus pildspalva;
- (9) iekārtas atbalsts.

Sistēmas skeneris KTS 

KTS 540 – ierīce pilnai vadības 
bloku diagnostikai. Tai ir 
bezvadu savienojums un 2 
kanālu multimetrs (var izmērīt 
spriegumu, pretestību un 
strāvu). 
Komunikācija ar datoru, 
izmantojot Bluetooth vai vadu.

Atbalsta šādus diagnostikas 
protokolus:
Mirgojošs kods;
ISO 9141-2 K/L-Lines;
SAE-J1850 VPW (GM,...);
SAE-J1850 PWM (Ford);
CAN ISO 11898;
CAN ISO 15765-4 (OBD);
CAN Single Wire;
CAN Low speed;
CAN Mid speed;
CAN High speed.

Barošanas bloks ar kabeli x 1;
Maināms multipleksors x 1;
OBD diagnostikas kabelis 1,5 m x 1;
Universālais 4 kontaktu adapteris x 1;
Barošanas kabelis multimetram x 2;
Sazemējuma kabelis x 1;
USB kabelis 3,0 m x 1;
Bluetooth adapteris;
Pie sienas stiprināms statīvs;
Soma.

Iegādājoties programmas 
iekārtu ESI[tronic], slēdz 
atsevišķu licences līgumu.  

PASŪTĪJUMA KODS NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

0 684 400 540, KTS540 BOSCH Pievienojama pie stacionārā vai 
portatīvā datora ar Bluetooth 
adapteri, vai USB vadu, 
(datoram nepieciešams: DVD 
lasītājs, Windows XP OS vai 
Windows Vista OS, 256 mb 
RAM, 10 Gb brīvas vietas uz 
cietā diska, USB savienotājvads);
Pretestības mērīšana: 100 Ω – 1 
M Ω, mērījumu neprecizitāte 
1% (no mērījumu apjoma);
Sprieguma mērīšana 200 mV – 
200 V (pastāvīgais un mainīgais 
spriegums), izšķirtspēja 0,1 mV 
– 100 mV;
Strāvas (līdz 1000 A, izšķirtspēja 
0,1 mA) mērīšana veicama 
ar papildu ierīcēm (strāvas 
knaiblēm vai šuntiem);
Elektrības padeve 12 – 28 V. 

 Diagnostikas iekārtas
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Sistēmas skeneris KTS 570 

KTS 570 – ierīce pilnai vadības 
bloku diagnostikai. Tai ir 
bezvadu savienojums, divu 
kanālu oscilogrāfs un divu 
kanālu multimetrs.
Komunikācija ar datoru, 
izmantojot Bluetooth vai vadu.

Atbalsta šādus diagnostikas 
protokolus:
Mirgojošs kods;
ISO 9141-2 K/L-Lines;
SAE-J1850 VPW (GM,...);
SAE-J1850 PWM (Ford);
CAN ISO 11898;
CAN ISO 15765-4 (OBD);
CAN Single Wire;
CAN Low speed;
CAN Mid speed;
CAN High speed.

Barošanas bloks ar kabeli x 1;
Maināms multipleksors x 1;
OBD diagnostikas kabelis 1,5 m x 1;
Universālais 4 kontaktu adapteris x 1;
Divvadu kabelis  oscilogrāfam un  
multimetram; 3,0 m x 2;
Sazemējuma kabelis x 1;
USB kabelis 3,0 m x 1;
Bluetooth adapteris;
Pie sienas stiprināms statīvs;
Soma.

Iegādājoties programmas 
iekārtu ESI[tronic], slēdz 
atsevišķu licences līgumu.  

PASŪTĪJUMA KODS  NOSAUKUMS TEHNISKIE PARAMETRI STANDARTKOMPLEKTĀCIJĀ

0 684 400 570, KTS570, BOSCH Pievienojama pie stacionārā 
vai portatīvā datora ar 
Bluetooth adapteri, vai USB 
vadu, (datoram nepieciešams: 
DVD lasītājs, Windows XP 
OS vai Windows Vista OS, 
256 mb RAM, 10 Gb brīvas 
vietas uz cietā diska, USB 
savienotājvads);
Pretestības mērīšana: 100 Ω – 
1 M Ω, mērījumu neprecizitāte 
1% (no mērījumu apjoma);
Sprieguma mērīšana 200 
mV – 200 V (pastāvīgais 
un mainīgais spriegums), 
izšķirtspēja 0,1 mV – 100 mV;
Strāvas (līdz 1000 A, 
izšķirtspēja 0,1 mA) mērīšana 
veicama ar papildu ierīcēm 
(strāvas knaiblēm vai šuntiem);
Elektrības padeve 12 – 28 V.
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