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Sveicināti, dārgie klienti!
Ar mierīgo ziemas sezonas aiziešanu, sākas aktīvākais darba laiks 
autoservisiem. Drīz sajutīsim pavasara atnākšanu, kas ienesīs jaunas 
vēsmas un optimisma auru Jūsu biznesā. 
2017. gada Eure!TechFlash otrais izlaidums veltīts tam, lai iepazīstinātu 
Jūs ar vasaras riepu sortimentu, to raksturojumiem. Kā jau ierasts, 
cenšamies maksimāli atvieglot Jums nepieciešamo preču meklēšanu 
ADCat pasūtījumu sistēmā. 
Šajā sezonā īpašu uzmanību pievērsīsim jau zināmam zīmolam 
LAUFENN. 
AD Baltic realizētie jaunie projekti:
• Ir noslēgusies Multibranding akcija, kuras beigās uzvarētājiem 

tika uzdāvinātas vērtīgas dāvanas;
• Ir papildināts HANKOOK akumulatoru sortiments;
• Tika organizētas dažādu produktu tehniskās apmācības:

o par BOSCH filtru, kvēlsveču, bremžu un stūres mehānismu 
īpašībām;

o DENSO tehniskās apmācības, kur tika aplūkotas gaisa 
kondicionēšanas sistēmas īpašības;

o pēc ilgāka pārtraukuma tika atjaunotas apmācības par 
CASTROL motoreļļām un to izmantošanas iespējām;

• Pirms pavasara sezonas iesākšanās piedāvājam Jums saņemt 
vai atjaunot licences HaynesPro auto tehniskās informācijas 
datubāzēm, kas nodrošina ar svarīgu informāciju par a/m 
remontu un to tehnisko uzturēšanu;

• Sezonu atklājot, esam uzsākuši atjaunot motocikliem 
nepieciešamo sortimentu. Esam papildinājuši TOTAL, CASTROL 
un EUROL eļļu sortimentu kā arī akumulatoru sortimentu ar 
DYNAVOLT un VARTA preču zīmēm.

Tuvākajā laikā esam ieplānojuši prezentēt Jums jaunākos 
piedāvājumus, aicināsim uz tehniskajām apmācībām (informācijai 
sekojiet AD Baltic pasūtījumu sistēmā http://adcat.adbaltic.lv), kā arī 
turpināsim jau iesāktos darbus, t.i., pilnveidosim apkalpošanas kvalitāti, 
kā arī paplašināsim piedāvāto preču sortimentu.
Ar prieku paziņojam par jaunās AD Baltic filiāles atklāšanu, kura atrodas 
Spilves ielā 24A, Rīgā. Tā ļaus mums būt pieejamākiem Imantas un 
blakus esošo rajonu klientiem. Laipni lūgti!
Uz tikšanos!
Nikolajs Želņins,
SIA “AD Baltic” direktors
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Ziemas pēdējā mēneša tehniskās apmācības

AD Baltic sortiments: jaunās paaudzes riepu montāžas iekārta 
„G8945ITD.26S MEMORY“

AD Baltic sortiments: viss un vēl vairāk –  
riepu montāžai un remontam

Ziemas riepu bremzēšanas īpašības vasarā (VGTU universitātes 
salīdzinošais pētījums)

4. lpp.

6. lpp.

8. lpp.

10. lpp.

14. lpp.
 

17. lpp.

18. lpp.

22. lpp.

24. lpp.

27. lpp.

28. lpp.

31. lpp.
 

32. lpp.

LAUFENN: jaunā Hankook „Laufenn“ zīmola vasaras riepas 
tagad pieejamas visā Eiropā

LAUFENN: vasaras riepas AD Baltic sortimentā

DELPHI: jūsu sabiedrotais aizsardzībai no transportlīdzekļu 
dzinēja problēmām

GATES:  
lielākā daļa ūdens sūkņu problēmu varēja novērst

ELRINGKLINGER:  
jāievēro konkrētā dzinēja īpatnības

VALEO: gaisa vadības un kontroles sistēmu klāsts

FRAM: Sogefi Diesel3Tech™ un Diesel3Tech™+ tehnoloģijas 
tagad pieejamas vieglajiem kravas transportlīdzekļiem

Run Flat riepas

Spēkā esošie ES noteikumi
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Ziemas pēdējā mēneša tehniskās apmācības

Kā solījām, mēs turpinām rīkot 
seminārus un sniegt mūsu klientiem 
iespēju tikties ar piegādātājiem, lai 
gūtu svaigākās zināšanas un saņemtu 
atbildes uz visiem interesējošiem 
jautājumiem par viņu produkciju.
Februārī mēs veiksmīgi organizējām 
trīs šādas tikšanās. Tehniskajās 
apmācībās no Denso tika aplūkotas 
gaisa kondicionēšanas sistēmas 
īpašības, to skaitā aukstumaģentu 
atšķirības un kompresoru eļļu tipi, kā arī 
to kvalitātes pārbaudes. Tika apspriesti 
kompresoru neveiksmju cēloņi un 
pasniegtas detalizētas instrukcijas 
kompresora nomaiņai. Apmācību 
vadītāji Ričards Grūts (Richard Groot) 
un Leifs Karlsons (Leif Carlsson) 
dāsni apbalvoja aktīvākos diskusiju 
dalībniekus ar dāvanām – neviens no 
pasākuma neaizgāja tukšām rokām.
Pirmo reizi pēc ilgāka pārtraukuma 
notika arī apmācības par motoreļļām. 
Šķiet, ka eļļas ir diezgan vienkārša 
tēma, ar to nav grūtību darbā un nav 
nepieciešami nekādi īpaši instrumenti, 
kuru lietošanas instrukcijām tik bieži 
tiek veltīta uzmanība citās tehniskajās 
apmācībās par auto detaļām. Tomēr 
jāsaka, ka  mēs uzzinājām patiešām 
daudz jaunas informācijas. Castrol 
oficiālie pārstāvji Baltijas valstīs Renē 
Vali (Rene Väli) un Rains Heins (Rain 
Hein) uzskaitīja visus eļļas ražošanas 
posmus, kā arī izskatīja eļļas un 
piedevas molekulu līmenī – kļuva 
skaidrs, cik dažādi piedevu molekulu 
uzvedība un mijiedarbība var ietekmēt 
eļļas kvalitāti un ilgmūžību. Saprotamā 
veidā tika paskaidrotas atšķirības 
starp Titanium FST, Magnatec un GTX 
eļļām. Un, protams, apmācību vadītāji 
atbildēja uz visiem klientu jautājumiem, 
tostarp arī par koncerna sadarbību ar 
autoražotājiem.

“Robert Bosch SIA” pēcpārdošanas tirdzniecības pārstāvis Igors Putra

“Mentum Eesti OÜ” tirdzniecības pārstāvis Rene Väli

“Denso Europe B.V.” pārstāvis Richard Groot

Nedēļu vēlāk rīkojām semināru ar 
Bosch. Gatavojoties sezonai, aplūkojām 
Premium filtru priekšrocības un 
būtiskākās uzbūves nianses, uzzinājām 
kā var atšķirt pakaļdarinājumus no 
Bosch oriģināla. Starp apmācību tēmām 
bijā arī kvēlsveces, bremžu sistēmas 
un jaunums Bosch produktu sortimentā 
– stūres mehānisms ar elektrisko 

pastiprinātāju. Igors Putra, patiešām 
zināšanām bagāts speciālists, šķiet, 
var atbildēt uz visiem ar auto remontu 
saistītiem jautājumiem, tāpēc diskusijas 
turpinājās neparasti ilgi. 
Ja arī vēlaties mācīties kopā ar mums – 
sekojiet līdzi jaunumiem ADCat sistēmā 
– tuvāko mēnešu laikā rīkosim daudz 
un dažādas apmācības. 



5

AD PRODUKTI –
GUDRA IZVĒLE!

AD produktu klāsts – izvēlies 
produktus, kuriem vari 
uzticēties! Mēs garantējam 
visaptverošu risinājumu klāstu, 
kvalitāti un uzticamību.
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Jaunās paaudzes riepu montāžas iekārta 
no Ravaglioli – G8945ITD.26S MEMORY

ADCat kods: G8945ITD.26S
Īpašības:
• Patentēta LEVERLESS tehnoloģijas 

demontāžas ierīce no polimēra materiāla ar 
pārklājumu aizsardzībai pret skrāpējumiem;

• Viegla demontāža (augšējais borts);
• Viegla demontāža (apakšējais borts);
• Viegla borta atspiešana – rullītis rotē 180° leņķī;
• Space Saver (vietas taupīšana) – statne ar vertikālu kustību;
• Demontāžas ierīce ar atmiņu – diska malas „atmiņas” funkcija: iestati to pirmajā 

reizē, vēlāk atgriežas tajā pašā vietā tikai piespiežot pedāli;
• Divvirzienu pneimatisks sānu riepas atspiedējs;
• Elektrisks motors ar kontrolējamu ātrumu pie jebkuriem apgriezieniem (0-16 

apgr./min);
• Visiem riepu tipiem ar maksimālu diametru 45’ (1143mm);
• Diskiem ar diametru no 10’ līdz 26’ un maksimālu platumu 15’ (381mm);
• Aprīkots ar ātras fiksācijas ierīci un centrēšanas konusu ar plastikāta aizsardzību;
• Galds ar centrālo fiksāciju – piemērots arī reversajiem diskiem;
• Instrumentu plaukti (G1000A55);
• Gaisa pumpēšana ar pedāļa palīdzību, manometru un spiediena ierobežošanas 

vārstu;
• TOP triecienpumpēšanas ierīce;
• Aprīkota ar papildroku borta piespiešanai (PLUS91AKC); 
• Riepas pacēlājs (G800A121).
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Chicago Pneumatic (ASV)  CP7748 - 1/2” 
kompozītu  pneimatiskā uzgriežņu atslēga

Ravaglioli riteņu balansēšanas stends G3.140RS 

COMPAC (Dānija) mobilais hidrauliskais domkrats 2T-C G3

ADCat kods: 8941077480
Īpašības:
• Divu āmuru mehānisms;
• Ass izmērs: 1/2”;
• Maksimālais griezes moments: 

1250 Nm;
• Sitieni minūtē: 1200;
• Svars:2 kg.

ADCat kods: 913049-1 
Īpašības:
• Celtspēja: 2 tonnas;
• Celšanas augstums: 80-500 mm;
• Garums: 730 mm;
• Ātra tukšgaitas celšana.

Ravaglioli riepu montāžas iekārta G7645D.26AD, speciāli 
izstrādāta priekš AD Baltic

ADCat kods: G3.140RS
Īpašības:
• €co-Weight funkcija atsvariņu taupīšanai;
• Diska ovalitātes mērījums;
• Dubultais LED apgaismojums atsvariņu līmēšanas vietām;
• Lāzera stars atsvariņu precīzai stiprināšanas vietai;
• Automātiskā diska izmēru ievadīšana (standartā attālums līdz 

diskam, diska diametrs un diska platums);
• Slēpto atsvaru  programma;
• Automātiskā apstāšanās ārējā nelīdzsvarotā stāvoklī;
• Balansējamo disku diametrs: 10“-26”;
• Balansēšanas cikla ilgums: 6 s;
• Balansēšanas apgriezieni: <100 apgr./min.

ADCat kods: G7645D.26AD
Īpašības:
• Montāžas galvas fiksācija ar automātisku iestatīšanu atbilstošā attālumā no diska 

malas;
• Atspiedēja atvēršanās var būt pielāgota 2 pozīcijās, lai strādātu ar lielāku ātrumu;
• Pneimatiska montāžas galvas kustība;
• Rāmis ir liels un pastiprināts, lai piešķirtu stingrību struktūrai un montāžas 

galdam; 
• Reduktors ir uzstādīts starp divām tērauda plāksnēm, lai izvairītos no saliekšanās 

darbības laikā;
• Elektrisks motors ar kontrolējamu galda griešanās ātrumu pie jebkuriem 

apgriezieniem (0 – 15 apgr./min); 
• Diskiem: 10”-28,5”; 
• Gaisa pumpēšana ar pedāļa palīdzību, manometru un spiediena 

ierobežošanas vārstu;
• Pneimatiska palīgroka ar rotējošu papildroku. 
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Riepu mārķēšanas krītiņi Skaits iepakojumā Preces kods

Dzeltens vaska krīts marķēšanai 1 2338102

Balts vaska krīts marķēšanai 1 7001071

Montāžas / hermetizējošās pastas Skaits iepakojumā Preces kods

Riepu remonta materiālu malu hermētiķis 1l 1 6005003

Riepu montāžas pasta 4kg, (zaļa) standarta 1 ACRYLMED GREEN 4KG

Riepu montāžas pasta 4kg, (sarkana) ar hermētiķi 1 ACRYLMED RED 4KG

Riepu montāžas pasta 4kg, (zila) ziemas 1 ACRYLMED BLUE 4KG

Montāžas pasta 5kg (balta) 1 600MP05

Montāžas pasta balta 3kg 1 600MP03

Riepu montāžas pulveris 500gr 1 6007000

VISS UN VĒL VAIRĀK –
RIEPU MONTĀŽAI UN REMONTAM

RIEPU MONTĀŽAS PIEDERUMI

Viss ir daudz vienkāršāk, kad nav jāuztraucas par to, kur atrast vienu vai citu nepieciešamo detaļu
vai instrumentu. Piedāvājām Jūsu uzmanībai speciāli atlasītu sarakstu ar sezonas pieprasītākiem
materiāliem, kas var būt nepieciešami riepu montāžas vai remonta laikā.

Līmējamie disku atsvari Svars Skaits iepakojumā Preces kods

Līmējamie tērauda atsvari diskiem
5 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO2

Ventīļi bezkameru riepām Skaits iepakojumā Preces kods

Ventīļi TR413 11.5X42.5mm 100 TR413

Ventīļi TR414 11.5X48.5mm 100 TR414

Plastmasas ventīļu micīte 1000 VC8

Ventīļa serdenis 1000 9001

Uzsitamie tērauda disku atsvari Svars Skaits iepakojumā Preces kods

Uzsitamie atsvari automašīnu tērauda diskiem

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Uzsitamie atsvari automašīnu lietajiem diskiem

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445
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Ielāpi, diegi un “sēnes” Skaits iepakojumā Preces kods

“Sēne” ar adatu 6mm 24 3001006

“Sēne” ar adatu 8mm 20 3001008

Riepu remonta diegi 204mm 25 2001103

Plāni, melni riepu remonta diegi 50 2001104

Riepu remonta gumijas blīvējamais diegs 6mm 60 3002006

Riepu remonta diegi 100mm 60 H300003

Pastiprināts riepu remonta ielāps 75x90mm 20 1003015

Pastiprināts riepu remonta ielāps 75x125mm 10 1003014

Pastiprināts riepu remonta ielāps 65x115mm 10 1003012

Pastiprināts riepu remonta ielāps 55x75mm 20 1003010

Ovāls riepu remonta ielāps 90x45mm 30 1001740

Ovāls riepu remonta ielāps 74x37mm 30 1001720

Ovāls riepu remonta ielāps 55mm 30 1000550

Ovāls riepu remonta ielāps 30mm 100 1000300

Apaļš riepu remonta ielāps 35mm 100 1002350

Diagonālo kordu ielāps 80mm 20 1004102

Diagonālo kordu ielāps 60mm 30 1004101

Instrumenti Skaits iepakojumā Preces kods

Otiņa riepu montāžas pastai 1 6001001

Riepu remonta diegu montāžas instruments, ar aizvērtu cilpu (75mm) 1 7001013

Metāla skrāpis riepu gumijai 1 7001029

Instruments ielāpu izlidzināšanai 38mmx3mm 1 7001030

Spirālveida īlens 1 7001039

Līmes noņemšanas lāpstiņa 1 7001053

Ventiļu ievilkšanas instruments (tērauda) 1 8001070

Ventiļu ievilkšanas instruments (plastmasas) 1 8001071

Ventīļu skrūvgrieznis vienpusejais 1 8001051

Ventīļu skrūvgrieznis 1 8001050A

Četrdaļīgs ventīļu vītņu tīrītājs 1 8001061

Riteņu balansēšanas atsvaru stangas 1 7001050

Riepu remonta diegu montāžas instruments (50mm) 1 7001010

Riepu remonta komplekts (diegi, līme, instrumenti) 12 2001102SK

Remonta ķīmija Skaits iepakojumā Preces kods

Gumijas virsmu tīrītājs 5l (viegli uzliesmojošs) 1 6005000G

Gumijas virsmu tīrītājs 1l (viegli uzliesmojošs) 1 6005000

Spēcīga līme 1l (ugunsdroša) 1 6006111

Spēcīga līme 250ml (ugunsdroša) 1 6006101

Ātri žūstoša līme 250ml 1 2338104

RIEPU REMONTA PIEDERUMI

VISS UN VĒL VAIRĀK - RIEPU MONTĀŽAI UN REMONTAM
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Mūsdienu riepu ražotāji piedāvā vairāku 
veidu attiecīgai sezonai paredzētas riepas, 
kas atšķiras ar gumijas maisījuma sastāvu 
un cietumu, protektora rakstu un tā tipu, slo-
dzes, ātruma indeksiem un citiem paramet-
riem. Neskatoties uz to, bieži vien gadās 
autovadītāji, kas gada aukstajai sezonai 
pārāk maza protektora raksta dziļuma dēļ 
nederīgās ziemas riepas ekspluatē vasarā. 
Galvenais šīs tendences arguments – va-
sarā ir pieļaujams lielāks riepas nodilums. 
Autovadītāji, visdrīzāk, piekritīs, ka vasarā 
ar ziemas riepām „apautā“ automašīna, 
esot kritiskiem braukšanas apstākļiem vai 
veicot pēkšņus manevrus, nebūs droša, bet 
nelabvēlīgos laika apstākļos (lietus, augsta 
vai zema temperatūra) tāda taupība var kļūt 
par cēloni nelaimei uz ceļa. 

Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes 
zinātnieki ar jaunajiem pētniekiem veica 
eksperimentālu pētījumu, kura mērķis bija 
izvērtēt, cik liela nozīme ir neatbilstošu rie-
pu izvēlei attiecībā uz automašīnas brem-
zēšanas efektivitāti.   

Lai iegūtu pēc iespējas precīzākus datus, 
bremzēšanas manevra laikā automašīnas 
pedālis tika spiests ar robotizētas sistēmas 
palīdzību. Tādā veidā tika atklāts dažā-
du riepu radītais efekts. Testēšanas laikā 
izmantots moderns Vācijas un Ungārijas 
kompāniju aprīkojums (1.zīm.), ar kuru at-
sevišķi tika fiksēti riteņa un automašīnas āt-
rumi, automašīnas ātruma samazinājums. 
Intensīvās berzes izraisīto termodinamisko 
procesu mērījumiem izmantota augstfrek-

vences termokamera. 

Testēšanas laikā izmantots vidējas cietī-
bas otro sezonu ekspluatēts ziemas riepu 
komplekts. Salīdzinājumam lietoto vasaras 
riepu komplekts līdz testēšanas brīdim bija 
ticis ekspluatēts četras sezonas. Ziemas 
un vasaras riepu protektora raksta dziļumi 
testēšanas laikā bija attiecīgi 8 un 3 mm. 
Testi  veikti vasaras braukšanas apstākļos: 
apkārtējā gaisa temperatūra +25 – +28 °C, 
ceļa seguma temperatūra +27 – +32 °C, 
ceļa segums – sauss asfalts.

Viens no galvenajiem automašīnas brem-
zēšanas efektivitātei atbilstošiem paramet-
riem ir sasniegtais ātruma samazinājums, 
skat. 2a zīm. Vasaras riepu komplekts to 
ekspluatācijai atbilstošos apstākļos uzrādī-

1. zīm. Automašīna un aprīkojums sagatavots testēšanai 

Ziemas riepu bremzēšanas īpašības vasarā
(Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes salīdzinošais pētījums)
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šīnas ātruma samazinājums)  atkarību no 
riteņa relatīvā slīdējuma, skat. 2b zīm. 

2b zīmējumā arī ir redzams, ka vasaras 
riepas, esot tādam pašam riteņa slīdē-
jumam, bremzēšanas laikā spēj ģenerēt 
lielāku kontakta spēku un tiek sasniegts 
lielāks automašīnas ātruma samazinā-
jums.

 

ja ievērojami labākus rezultātus. Fiksētā 1 
m/s2 ātruma samazinājuma atšķirība rāda, 
ka bremzēšanas laikā automašīna ar vasa-
ras riepām katru sekundi ātrumu samazina 
par  3,6 km/h vairāk. 

Cits automašīnas drošuma, konkrētāk, rie-
pu dinamikas jomā plaši pielietots aspekts 
rāda riepas ģenerētā kontakta garenspēka 
(šajā gadījumā tam ir pielīdzināts automa-

2.zīm. Eksperimentālā pētījuma laikā iegūtās automašīnas ātruma samazinājuma atšķirības, lietojot 
dažāda tipa riepu komplektus 
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  3.zīm. Automašīnas bremzēšanas ceļš, lietojot dažāda tipa riepu komplektus

b)

2 pav. Eksperimentinio 
tyrimo metu gauti 

automobilio lėtėjimo 
pagreičio skirtumai,

naudojant skirtingo tipo 
padangų komplektus

2 b paveiksle 
taip pat pastebima, 
kad vasarinės 
padangos, esant tam 
pačiam rato slydimui,
stabdymo metu 
sugeba generuoti 
didesnes kontaktines 
jėgas ir automobiliu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Lė
tė

jim
o 

pa
gr

ei
tis

, m
/s

2 

Padangos santykinis slydimas 

Žieminės padangos Vasarinės padangos

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200

St
ab

dy
m

o 
ke

lia
s,

 m
 

Pradinis važiavimo greitis, km/h 

Žieminės padangos

Vasarinės padangos

4.zīm. Riepas akvaplanēšana

Tāpat arī tika veikti automašīnas brem-
zēšanas ceļa salīdzinošie aprēķini, skat. 
3.zīm. Automašīnas ātrumam arvien palie-
linoties, vasaras riepu pārākums attiecībā 
pret ziemas riepām proporcionāli arī pieaug 
un pie salīdzinoši neliela 70 km/h ātruma 
automašīna tiks apturēta par 3,4 metriem 
īsākā distancē, pie 90 km/h – par 5,6 met-
riem īsākā distancē, savukārt, pie 130 km/h 
– pat par 11,6 metriem īsākā distancē! 

Riepu akvaplanēšana 
Riepu akvaplanēšana izpaužas tādējādi, ka 
uz ceļa virsmas esošā ūdens dēļ riepa vairs 
nespēj izstumt to no kontaktzonas un auto-
mašīna slīd pa plānu ūdens kārtiņu. Tādos 
apstākļos zūd automašīnas vilces, bremzē-
šanas un stabilitātes īpašības, tā kļūst grūti 
vai pilnībā nevadāma. Akvaplanēšanas in-
tensitāte ir atkarīga gan no apkārtnes, gan 
arī no automašīnas  un riepu īpašībām. At-

tiecīgi tiek izdalīti sekojoši galvenie rādītāji: 

• ūdens kārtiņas biezums uz ceļa virs-
mas; 

• ūdens īpašības;

• ceļa seguma tips un stāvoklis; 

• automašīnas braukšanas ātrums; 

• riepas protektora raksta forma un dzi-
ļums; 

• riepas kontaktvirsmas platība (riepas 
platums, gaisa spiediens riepā, verti-
kālā slodze uz riteni). 

Ceļa virsmas temperatūrai pazeminoties 
un pietuvojoties 0 °C, palielinās ūdens blī-
vums, sākas stingšana. Dabiski, ka sting-
stošu, slapja sniega vai dubļu veidā ūdeni 
likvidēt no riepas kontaktzonas ar ceļa 
virsmu ir grūtāk un akvaplanēšana parādās 
jau pie mazāka automašīnas braukšanas 
ātruma. Tādēļ atļautais minimālais 1,6 mm 
vai tam pietuvināts protektora raksta dzi-
ļums nenodrošina minimālo saķeri un dro-
šu braukšanu – tādas riepas ir jānomaina 
uz jaunām, pretējā gadījumā autovadītājs 
riskē ar savu un pasažieru drošību. 

Svarīgi pievērst uzmanību, ka veiksmīga 
ūdens likvidēšana no riepas kontaktzonas 
iespējama, esot pietiekamam protekto-
ra raksta dziļumam. Raksta tips un forma 
(piem., virziena, ar platiem ūdens savākša-
nas un novirzīšanas kanāliem riepa), kā arī 
vienmērīgs un simetrisks nodilums ūdens 
izstumšanas intensitāti un akvaplanēšanas 
sākumu var būtiski mainīt.

5. zīmējumā attēlota riepu ražotāja „Goo-

Ziemas riepas

Sākuma braukšanas ātrums, km/h
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5.zīm. Riepas kontaktvirsmas attēlojums, pārvietojoties atšķirīgos apstākļos (Goodyear)

6.zīm.  Mirklis no VGTU zinātnieku 
akvaplanēšanas izpētes procesa 

dyear“ vasaras, virziena tipa riepas kon-
taktvirsma, kas fiksēta ar speciālu akvapla-
nēšanas izpētes stendu, riepai ripojot par 
virsmu, kas klāta ar ūdens kārtiņu. Pirmajā 
no kreisās un vidējā zīmējumā redzamas 
vienāda veida jaunu, nenodilušu riepu, kas 
ripo attiecīgi ar 80 un 150 km/h ātrumu, 
kontaktvirsmas. Labajā attēlā tādas pašas 
virsmas ar 80 km/h ātrumu ripo tāda pat, ti-
kai līdz 1,6 mm protektora raksta dziļumam 
nodilusi riepa. Dotajā vizuālajā piemērā 
acīmredzami var redzēt kritiski mazo kon-
taktvirsmas laukumu, kad tiek ekspluatēta 
pārāk nodilusi riepa. Attēli runā paši par sevi 
un diez vai atrastos pasažieri, kas piekristu 
sēsties automašīnā, kuras riepām kontakts 
ar ceļu ir vien daži kvadrātcentimetri. 

Apkopojot var teikt, ka akvaplanēšana ir ļoti 
sarežģīta parādība, tomēr autovadītājam ir 
jāparūpējas par atbilstošām riepām, pirms 
brauciena vai sezonas jānovērtē to stā-
voklis un nolietojums, kā arī, braucot lietus 
laikā, jāizvēlas drošs braukšanas ātrums, 
lai vajadzības gadījumā būtu iespējams 
pēkšņi apstāties vai manevrēt, tai pat laikā 
nezaudējot saķeri ar ceļa virsmu.
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HANKOOK KOMPĀNIJAS JAUNĀS 
LAUFENN ZĪMOLA VASARAS RIEPAS 
TAGAD PIEEJAMAS VISĀ EIROPĀ

Ar jauno Laufenn zīmolu, 
riepu ražotājs Hankook ir 
apņēmies apmierināt Eiro-
pas tirgus patērētāju vis-
praktiskākās vajadzības, 
tiem piedāvājot jaunu pro-
duktu līniju, kas atbilst to 
dažāda dzīvesveida autova-
dītāju vajadzībām, kuri īpa-
šu uzmanību pievērš cenai. 
Zīmola vasaras riepu klāstā 
ietilpst trīs modeļi ar at-
šķirīgu protektoru rakstu: 
Laufenn S FIT EQ — viegla-
jām automašīnām ar aug-
stu veiktspēju, Laufenn G 
FIT EQ — tūrisma segmenta 
vieglajām automašīnām un 
Laufenn X FIT VAN — vieg-
lajiem kravas automobi-
ļiem.

Laufenn S FIT EQ riepas ir pa-
redzētas augstas veiktspējas 
automašīnu tirgus segmentam. 
Tām ir Aqua Hydro protektora 
raksts ar četrām taisnām gal-
venajām rievām un mūsdienī-
gu protektora bloka vērsumu, 
kas viss kopā riepai sniedz aiz-

sardzību pret akvaplanēšanu. 
Aptecēšanu veicinošas rievu 
malas un protektora augstas 
veiktspējas protektora poli-
mēru maisījums uzlabo riepu 
vadāmību un bremzēšanu uz 
slapja ceļa.  Papildus asimet-
riskajam protektora rakstam 
Laufenn S FIT EQ riepām ir 
arī optimāla veiktspēja un 
tās nodrošina labu sta-
bilitāti braucot pa sausu 
ceļu, bet īpaši tiltiņi ga-
rantē labāku protekto-
ra bloka cietību. Uz rie-
pas ārējā pleca izvieto-
tā cietā protektora riba 
palīdz uzlabot šķērssta-
bilitāti, kā arī samazina 
riepas ceļa radīto trokš-
ņa līmeni. Turklāt starp 
divām protektora jos-
tām iestrādātā nolocītā 
jostas malas josla palīdz 
nodrošināt labāku vadāmī-
bu pie lielākiem ātrumiem. 
Laufenn S-FIT EQ vasaras 
riepas būs pieejamas 83 izmē-
ros — no 15 līdz 19 collām, ar 
protektora platumu no 185 līdz 

255 mm, riepas profila augstu-
ma attiecību pret platumu no 
70 līdz 35, ātruma indeksiem 
no H līdz Y, kā arī daļēji pieeja-
mas palielinātās slodzes versi-
jā.



15

Laufenn G FIT EQ īpaši tūrisma 
segmenta vieglajām automa-
šīnām paredzētajām vasaras 
riepām ir četru ribu protektora 
raksts, kurā ir centriski izvei-
doti optimāla dziļuma ribu ie-
griezumi, kas palīdz nodrošināt 
vienmērīgu un klusu brauk-
šanu dažādos ceļa apstākļos. 
Šīs īpaši pielāgotas centrisko 
rievu lameles nodrošina ātrā-
ku ūdens izvadīšanu un kopā 
ar iekšējā pleca bloku iegrie-
zumiem palīdz uzlabot riepas 
vispārējo veiktspēju uz slapja 
ceļa seguma. Īpašs pamatnes 
savienojums zem protektora 
slāņa palīdz samazināt Laufenn 
G FIT EQ riepas rites pretestī-
bu, tādējādi palīdzot uzlabot 
degvielas patēriņa efektivitāti. 
Optimālais riepas kontūrs no-
drošina daudz vienmērīgāku 
riepas nodilšanu — pateicoties 
vienmērīgai svara izkliedei pār 
visu protektoru raksta platu-
mu. Pateicoties izmantotajam 
hibrīda protektora savienoju-
mam G FIT EQ riepas protek-
toram tiek panākts ilgāks pro-
tektora kalpošanas laiks, sa-
vukārt īpaši pielāgotie protek-
toru bloki ar atšķirīgu cietību 
garantē minimālu vibrāciju un 
zemu trokšņa līmeni, tādējādi 
uzlabojot vispārējo braukša-
nas komfortu. Laufenn G-FIT 
EQ vasaras riepas būs pieeja-
mas 50 dažādos izmēros — no 

13–17 collām, ar protektora 
platumu no 135–225 mm, 

riepas profila augstumu 
attiecību pret platumu 

no 80–55, ar ātru-
ma indeksiem no T 
līdz H, kā arī daļēji 

pieejamas palie-
linātās slodzes 
versijā.

Lai aptver-
tu iespēja-
mi plašāku 
transportlī-
dzekļu dia-

pazonu, kuriem var izmantot 
šīs riepas, Laufenn jaunajai 
riepu sērijai ir īpašs protekto-
ra raksts, kas ļauj to izmantot 
īpaši vieglajiem kravas auto-
mobiļiem. Pateicoties īpašajam 
gumijas materiāla sastāvam, 
kas palielina riepas strukturālo 
izturību, X FIT VAN riepas ga-
rantē drošu braukšanas virzie-
na stabilitāti un ir ļoti izturīgas. 
Riepas divslāņu karkasa kons-
trukcija un īpaši pielāgotā pa-
stiprinātā pārsedzošā josta ļauj 
uzlabot braukšanas virziena 
stabilitāti, kas ir īpaši svarīgi, 
lai riepa spētu izturēt smagāka 
transportlīdzekļa slodzi. Turklāt 
riepas protektora kvadrātveida 
pēdas konstrukcija nodrošina 
labāku saskari ar ceļu. Tāpat 
arī pateicoties īpašajam rie-
pas protektora savienojumam 
X FIT Van riepa kalpo ilgāk un 
palīdz uzlabot degvielas patē-
riņa efektivitāti. Riepas centra 
ribām ir 3D sānu rievas un 3D 
protektora bloka sānu malas, 
lai nodrošinātu labu vilkmi un 
bremzēšanas veiktspēju gan 
uz mitra, gan sausa ceļa, ne-
upurējot protektora bloka stip-
rību. Centriskās ribu lameles 
palīdz samazināt protektoru 
bloka pārvietošanos, tādējādi 
nodrošinot teicamu stūrēšanas 
precizitāti. Laufenn X FIT VAN 
vasaras riepas būs pieejamas 
21 izmērā — no 14 līdz 16 col-
lām, ar protektora platumu no 
165 līdz 235 mm, riepas profila 
augstuma attiecību pret platu-
mu no 82 līdz 60, kā arī ātruma 
indeksiem no R līdz H.

Laufenn S FIT EQ vasaras 
riepu tehniskais raksturo-
jums
1.   Sausa ceļa apstākļos:
• Stabilā riepas pēdas forma 

ļauj vienmērīgāk izkliedēt 
slodzi, to pārnesot gan ga-
reniski, gan sāniski, tādē-
jādi uzlabojot vadāmību uz 
ceļa.

• Moderns, asimetrisks pro-
tektora raksts, kas uzlabo 
saķeri ar ceļu izbraucot 
līkumus, kā arī nodrošina 
labu vadāmību.

• Starp protektora jostām 
iestrādātā noliektā malas 
josla palīdz uzlabot vadā-
mību pie lielākiem ātru-
miem.

• Izmantotā tiltiņu tehno-
loģija palīdz nodrošināt 
optimālu riepas protektora 
bloka cietību.

2.  Mitra ceļa apstākļos: 
• Modernā Aqua Hydro pro-

tektora bloka konstrukci-
ja nodrošina ļoti efektīvu 
ūdens izvadīšanu. 

• Aptecēšanu veicinošas rie-
vu malas un augstas veikt-
spējas protektora polimēru 
maisījums ļauj uzlabot 
bremzēšanu uz slapja ceļa, 
kā arī nodrošina labāku va-
dāmību.

3. Braukšanas komforta īpa-
šības, rites pretestība un 
riepas nodilšana:

• Riepas protektora raksts 
un īpašā gumijas struktūra 
mazina rotācijas pretes-
tību, kā arī palīdz uzlabot 
degvielas patēriņa efektivi-
tāti.

• Taisns ribas bloks riepas 
ārpusē palīdz samazināt 
ceļa radītu troksni un uzla-
bo saķeri izbraucot pagrie-
zienus.
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4.  Riepu klāsts:
• Laufenn S-FIT EQ vasaras 

riepas būs pieejamas 83 iz-
mēros — no 15 līdz 19 col-
lām, ar protektora platumu 
no 185 līdz 255 mm, riepas 
profila augstuma attiecību 
pret platumu no 70 līdz 35, 
ātruma indeksiem no H līdz 
Y, kā arī daļēji pieejamas 
palielinātās slodzes versijā. 
 

Laufenn G FIT EQ vasaras 
riepu tehniskās īpašības:

1. Sausa ceļa apstākļos:
• Uz riepas ārējā pleca izvie-

totie protektoru bloki uz-
labo visa protektoru bloka 
cietību, tādējādi uzlabojot 
šķērsstabilitāti un vadāmī-
bu. 

• Atšķirīga dziļuma rievas 
pastiprina riepas iekšējā un 
ārējā pleca bloka cietību, 
tādējādi nodrošinot labāka 
vadāmību.

 

2. Mitra ceļa apstākļos: 
• Īpaši pielāgotas pa centru 

izvietotās rievu lameles no-
drošina ātrāku ūdens izva-
dīšanu un kopā ar iekšējā 
pleca bloku iegriezumiem 
uzlabo riepu vispārējo 
veiktspēju uz slapja ceļa.

3. Braukšanas komforta īpa-
šības, rites pretestība un 
riepas nodilšana:

• Riepas protektora raksts 
un īpašā gumijas struktūra 
mazina rotācijas pretes-
tību, kā arī palīdz uzlabot 
degvielas patēriņa efektivi-
tāti.

• Optimāls iegriezuma dzi-
ļums uzlabotai braukšanas 
veiktspējai un vienmērīgā-
kai un daudz komfortablā-
kai braukšanai.

• Mainīga soļa cietības iz-
kliedes protektora bloka 
konstrukcija nodrošina mi-
nimālu vibrāciju un trokšņa 
līmeni. 

4. Riepu klāsts:
• Laufenn G-FIT EQ vasaras 

riepas būs pieejamas 50 
dažādos izmēros — no 13–
17 collām, ar protektora 
platumu no 135–225 mm, 
riepas profila augstumu 
attiecību pret platumu no 
80–55, ar ātruma indek-
siem no T līdz H, kā arī da-
ļēji pieejamas palielinātās 
slodzes versijā.

Laufenn X FIT VAN vasaras 
riepu tehniskie parametri
1. Sausa ceļa apstākļos:
• 3D griezuma bloka ma-

las palīdz uzlabot vilkmi 
un vadāmību, nodrošinot 
blokiem papildu stiprību 
izbraucot līkumus. Lameles 
palīdz mazināt protektora 
bloka kustību un nodroši-
nāt maksimālu manevrēša-
nu.

2. Mitra ceļa apstākļos: 
• 3D sānu rievas uzlabo sa-

ķeri ar slapju ceļa segumu, 
neupurējot bloka stiprību.

3. Braukšanas komforta īpa-
šības, rites pretestība un 
riepas nodilšana:

• Īpašs gumijas sastāvs. 
Gumija, kas protektoram 
nodrošina strukturālo nest-
spēju, tādējādi uzlabojot 
izturību un stabilitāti, kas 
ir īpaši nozīmīgi faktori, 
lai riepa izturētu smagāka 
transportlīdzekļa slodzi.

• Lielāks nobraukums un uz-
labota degvielas patēriņa 
efektivitāte. Kvadrātveida 
pēdas konstrukcija ļauj no-
drošināt labāku riepas sa-
ķeri ar ceļu un uzlabot deg-
vielas patēriņa efektivitāti.

4. Riepu klāsts:
• Laufenn X FIT VAN vasa-

ras riepas būs pieejamas 
21 izmērā — no 14 līdz 16 
collām, ar protektora pla-
tumu no 165 līdz 235 mm, 
riepas profila augstuma 
attiecību pret platumu no 
82 līdz 60, kā arī ātruma 
indeksiem no R līdz H.
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Saķere ar 
slapju ceļu

C

B;C

B;C

Saķere ar 
slapju ceļu

Saķere ar 
slapju ceļu

Degvielas 
patēriņa 
efektivitāte

Degvielas 
patēriņa 
efektivitāte

Degvielas 
patēriņa 
efektivitāte

S Fit EQ
• Asimetrisks protektora raksts optimālai braukšanai gan pa 

sausiem, gan slapjiem ceļiem.
• Optimizēts riepas protektora raksts ievērojami palielina ūdens 

izvadīšanu un saķeri uz ceļa.
• Hibrīda maisījums samazina rites pretestību un riepu nodilumu.
• Īpašs gumijas slānis samazina degvielas patēriņu.

G Fit EQ
• Asimetrisks protektora raksts optimālai braukšanai gan pa 

sausiem, gan slapjiem ceļiem.
• Šķērsvirziena rievas nodrošina lielāku stabilitāti un vadamību, 

braucot pa slapjiem ceļiem.
• Īpašs gumijas slānis samazina degvielas patēriņu.

X Fit VAN
• Platās šķērsvirziena rievas nodrošina lielāku stabilitāti un 

vadamību, braucot pa slapjiem ceļiem.
• Riepas maisījums nodrošina lēnāku riepu nodilumu.
• Īpašs dizains samazina degvielas patēriņu.

C;E

C;E

C;E

Ārējais 
troksnis

70-71 dB

70-73 dB

67 dB

Ārējais 
troksnis

Ārējais 
troksnis

LAUFENN RIEPAS AD BALTIC SORTIMENTĀ
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Delphi — jūsu 
sabiedrotais 
aizsardzībai no 
transportlīdzekļu 
dzinēja problēmām 
Uz jaunākajiem 
inženierzinātnes 
sasniegumiem 
balstīta 
oriģinālaprīkojuma 
izstrāde īpaši 
viedu detaļu 
izgatavošanai.

Delphi kā vadošais oriģinā-
laprīkojuma dzinēju vadības 
sistēmu ražotājs savas uzkrā-
tās zināšanas izmanto ikvienā 
produktā, lai piedāvātu jums 
komponentus, kuri ļauj uzlabot 
emisiju kontroli un vadāmību, 
kā arī uzlabo degvielas ekono-
miju. Piemēram, Delphi pla-
nārās tehnoloģijas skābekļa 
devēji — tie nodrošina nozarē 
īsāko aktivizēšanas laiku. Akti-
vizēšanai nepieciešamas vien 
sešas sekundes. Taču tas ir 
tikai viens piemērs. Delphi ražo 
vēl daudzas citas pārdomātas 
un viedas sīkās detaļas. Sākot 
no MAF līdz MAP devējiem, 
kloķvārpstu līdz detonācijas 
devējiem, sadales vārpstu līdz 
ABS devējiem — kas ir tikai 
daži no mūsu klāstā esošo 

detaļu piemēriem. Turklāt Del-
phi šos komponentus piegādā 
pasaules vadošajiem autobū-
vētājiem, tostarp Alfa Romeo, 
Fiat, Hyundai, Kia, Lancia, Opel/
Vauxhall, PSA, Renault un Volvo.

Iespējas strauji 
augošajā pēcpār-
došanas tirgū

Ļoti lielos tempos turpina 
augt pieprasījums pēc 
jaunu transportlīdzekļu 
elektriskajiem komponentiem. 
Astoņdesmitajos 
gados aptuveni 15% no 
transportlīdzekļa vērtības 
veidoja elektronika. 
Mūsdienās šī proporcija ir 
sasniegusi 40% un turpina 
pieaugt. Attiecībā uz jebkuru 
transportlīdzekli tas nozīmē, ka 
jau elektronikā vien ir ieguldīta 
ievērojama naudas summa. 
Tāpat tas nozīmē arī īpašas 
remonta iespējas tehniskās 
apkopes centriem, kuriem ir 
attiecīgās detaļas, instrumenti 
un iemaņas. Delphi ir gatavs 
pieņemt šo izaicinājumu. Kā ir 
ar jums?
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Pieredze 
oriģinālaprīkojuma 
rezerves daļu 
segmentā

Delphi piedāvā savu 
pieredzi oriģinālaprīkojuma 
rezerves daļu tirgū. Eiropas 
tirgum vien mūsu produktu 
klāstā ietilpst apmēram 20 
oriģinālaprīkojuma aizdedzes 
spoles, kas aptver vairāk 
nekā 10 miljonus dažādu 
marku transportlīdzekļu. 
Mēs nodrošinām 
oriģinālaprīkojuma kvalitātes 
komponentu klāstu, kas 
ir piemērots visu marku 
automašīnām, kā arī piekļuvi 
oriģinālaprīkojuma līmeņa 
diagnostikai, apmācībām, 
tehniskajam atbalstam un 
informācijai.

Oriģinālaprīkojuma 
aizdedzes sistēmu 
inovācija

Delphi kompānijai ir vairāk 
nekā 100 gadu pieredze 
oriģinālaprīkojuma aizdedzes 
sistēmu izgatavošanā, kas tai 
ir ļāvusi attīstīt mūsdienīgas 
magnētisko konstrukciju 
projektēšanu un modelēšanu. 
Rezultātā ir radīta efektīva 
spoles konstrukcija, kas 
palīdz nodrošināt optimālu 
dzinēja veiktspēju, samazināt 
izplūdes gāzu daudzumu un 
samazināt degvielas patēriņu. 
Savā aizdedzes spoļu un 
viedo aizdedzes sistēmu 
klāstā, kas ir viens no nozarē 
plašākajiem, Delphi piedāvā 
oriģinālaprīkojuma sistēmas 
dažiem zināmākajiem 
transportlīdzekļu ražotājiem 
pasaulē, tostarp BMW, GM, 
Mercedes Benz, Nissan, Peugeot 
un Volkswagen. Faktiski mēs 
gadā piegādājam 23 miljonus 
oriģinālaprīkojuma aizdedzes 
spoļu. Tas ir ļoti liels skaits 
spoļu!

Pilnīga 
inženiertehnisko 
sistēmu 
izgatavošanas 
pieredze: 
integrētās 
sistēmas un 
komponenti

• Patentēta, inovatīva 
oriģinālaprīkojuma 
tehnoloģija.

• Komponenti tiek 
testēti saskaņā ar 
oriģinālaprīkojuma 
kvalitātes prasībām 
un kalibrēti, lai atbilstu 
prasībām un tās 
pārsniegtu.

• Komponenti tiek pakļauti 
rūpīgai testēšanai uz 
izturību, veiktspēju 
un atbilstību vides 
nekaitīguma prasībām.

• Pēcpārdošanas tirgus 
portfelī ietilpst vairāk nekā 
1400 detaļu.

• Maksimāla savietojamība 
ar visu marku 
transportlīdzekļiem un 
samazinātam krājumam, 
konsolidējot vienību (SKU) 
skaitu.

• Oriģinālaprīkojuma 
kvalitātes nodrošināšanas 
līmeņa apmācības, 
piedāvājot tādus kursus 
kā elektronikas pamati, 
dzinēja pārvaldība un 
kompleksos.

• Delphi diagnostikas 
instruments, kas ļauj 
veikt dzinēja vadības 
pārvaldības diagnostiku, 
tostarp atiestates 
adaptāciju (droseļvārsta 
korpusa, MAP, MAF u.c. 
atjaunošana), droseļvārsta 
korpusa regulēšanu un 
atiestatīšanu, kā arī EGR 
vārsta kodēšanu.

• Vairāk nekā 100 gadu 
oriģinālaprīkojuma 
aizdedzes sistēmu 
ražošanas pieredze. 

• Oriģinālaprīkojuma 
kvalitātes prasībām 
atbilstoši komponenti, kas 
ir izstrādāti un izgatavoti 
izmantošanai viedajās 
aizdedzes sistēmās. 

• Visi komponenti tiek 
izgatavoti izmantojot 
jaunāko oriģinālaprīkojuma 
tehnoloģiju, lai garantētu 
pilnīgu kontroli. 

• Primārās un sekundārās 
spoles tiek uztītas 
vienmērīgi un cieši — 
maksimālai magnētiskajai 
jaudai katrā vada vijumā. 

• Oriģinālaprīkojuma 
veiktspējas risinājumi; 
nodrošina efektivitāti 
un racionālu sasaisti ar 
aizdedzes sveci. 

• Patentēta tērauda serde, 
kas ļauj tinumu uztīt tieši 
uz serdes — maksimālai 
magnētiskajai efektivitātei. 

• Pārdomāta tehnoloģija 
ļauj nodrošināt optimālu 
stiepļu garumu un saglabāt 
sprieguma nemainību.

•  Īpaši augstas kvalitātes 
stieples pārklājums, kas 
pasargā no nepilnībām, 
kas var izraisīt komponenta 
atteici. Pilnveidoti detaļu 
numuri, kas ļauj samazināt 
krājumu daudzumu. 

• Pēcpārdošanas portfelī 
ietilpst vairāk nekā 400 
detaļas, kas aptver vairāk 
nekā 93% no Eiropas 
kopējā autoparka. 

• Oriģinālaprīkojuma 
aizdedzes spoļu klāstā ir 
20 modeļi, kas ļauj aptvert 
vairāk nekā 10 miljonus 
transportlīdzekļu Eiropā.

• Progresīvas DS 
diagnostikas sistēmas, kas 
spēj aktivizēt atsevišķas 
spoles, pārbaudīt cilindrus 
attiecībā uz dzirksteli, veikt 
aizdedzes laikiestati, kā arī 
pielāgot spoles. 

• Pieeja apmācībām, 
tehniskajam atbalstam un 
tiešsaistes informācija.
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ABS devēji

Oriģinālaprīkojuma risinājums 
optimālai aizsardzībai pret 
koroziju un atteicēm –šie 
komponenti ir pakļauti 
testēšanai karstumā un sāls 
kamerā.

O2 devēji

Patentēta planārā 
oriģinālaprīkojuma tehnoloģija 
ātrākai noslēgtā cikla 
aktivizēšanai un samazinātām 
emisijām pēc aukstās palaides 
jebkuros apstākļos.

Sadales vārpstas un 
kloķvārpstas stāvokļa devēji

Īpaši izstrādāta 
oriģinālaprīkojuma devēja 
aizsardzības tehnoloģija, 
kas nodrošina precīzus 
nolasījumus, tādējādi 
nodrošinot optimālu dzinēja 
veiktspēju.

MAP (kolektora absolūtā 
spiediena) devēji

Oriģinālaprīkojuma prasībām 
atbilstoša kvalitāte, noturīgi 
pret citu devēju radītiem 
traucējumiem, kā arī ignorētu 
citus trokšņu traucējumus 
pienācīgam gaisa un degvielas 
maisījumam.

EGR vārsti

Oriģinālaprīkojuma precizitāte 
labākai degvielas patēriņa 
ekonomijai un mazākam 
izmešu daudzumam.

Eļļas spiediena slēdži

Veidoti atbilstoši 
oriģinālaprīkojuma 
specifikācijām, lai nodrošinātu 
precīzu eļļas spiediena 
monitoringu un vadītāja 
brīdināšanu.

Kvēlsveces

Izturīgas, oriģinālaprīkojuma 
kvalitātes prasībām 
atbilstošas, ar keramikas 
pārklājumu, ar sekojošās 
uzkaršanas un ātrās 
sakaršanas tehnoloģiju.

Ātruma un stāvokļa devēji

Oriģinālaprīkojuma tehnoloģija 
ar adaptīvajām Holla devēja 
shēmām, kas nodrošina labāku 
laikiestates precizitāti, optimālu 
devēja gaisa spraugu un 
sasvēršanās jutību, kā arī nulles 
ātruma noteikšanas spēju.

Detonācijas devēji

Oriģinālaprīkojuma 
kvalitātes prasībām atbilstoši 
komponenti, kas palīdz 
nodrošināt optimālu aizdedzes 
laikiestates kontroli, kā arī 
optimālu dzinēja darbību 
jebkuros apstākļos.

Temperatūras devēji

Oriģinālaprīkojuma kvalitātes 
prasībām atbilstīgi, ar augstas 
temperatūras termoplastisku 
korpusu, kas nodrošina 100% 
izturību; ar veiktu kalibrēšanas 
pārbaudi — kvalitātes un 
uzticamības nodrošināšanai.

MAF (gaisa plūsmas) devēji

Oriģinālaprīkojuma tehnoloģija, 
kas nodrošina ātru reakciju 
optimālai veiktspējai ļoti plašā 
apkārtējās vides temperatūras 
diapazonā. Pieejami kā 
atsevišķi devēji, tā arī 
kompleksi risinājumi.

Indukcijas spoles

Oriģinālaprīkojuma tehnoloģija 
optimālai aizdedzes enerģijas 
pārneses, laikiestates 
nodrošināšanai jebkuros 
ekspluatācijas apstākļos un visā 
dzinēja apgriezienu diapazonā.

Delphi dzinēju pārvaldības rezerves daļu portfelis:

ADCat kods: SS10307; SS10308; SS20000

ADCat kods: SS10739-12B1; SS10773-12B1

ADCat kods: EG10003-12B1; EG10396-12B1

ADCat kods: HDS361; HDS372

ADCat kods: AS10134-12B1; AS10167

ADCat kods: AF10075-12B1

ADCat kods: ES11123-12B1; ES20169-11B1

ADCat kods: PS10002; PS10103-12B1

ADCat kods: SW90022; SW90025

ADCat kods: TS10457; TS10218-12B1

ADCat kods: CE20009-12B1

ADCat kods: SS11015
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Remy GoldRemy Gold
Labākās detaļas, 
kas jebkad izgatavotas
• Ideāli piemērotas jaunākiem transportlīdzekļiem 
 ar jaunām tehnoloģijām;
• Atsevišķiem ražotājiem un automašīnu 
 modeļiem;
• Labākās pieejamās detaļas;
• Visaugstākā kvalitāte;
• 5 gadu garantija. 

Remy   ufactured Vecās detaļas 

aizsardzībai tā 

jāatgiež kastē

Remy   ufactured Vecās detaļas 

aizsardzībai tā 

jāatgiež kastē

Traucieties pretī tīrākai videi!
• Aptverti vairāk nekā 95% Eiropas transportlīdzekļu;
• Atjaunošana saskaņā ar oriģinālā aprīkojuma specifikācijām;
• Mazāks enerģijas un dabas resursu patēriņš;
• Vienkārša ar lietotās detaļas atjaunošanu/pēcpārdošanas nodrošinājumu saistīta iemaksu sistēma;
• 3 gadu garantija. 

• Viens no plašākajiem izstrādājumu klāstiem tirgū, 
 tostarp EPB suporti; 
• Dažādas programmas dažādiem klientiem, 
 aptverot visus tirgus segmentus. 

TO PROTECT 

OLD UNIT 

PLEASE RETURN 

IN BOX
Remy   ufactured

TO PROTECT 

OLD UNIT 

PLEASE RETURN 

IN BOX
Remy   ufactured

Pareizais izstrādājums par 
pareizo cenu
• Aptverti vairāk nekā 80% Eiropas transportlīdzekļu;
• Pārbaudīts un apstiprināts saskaņā ar Remy specifikācijām;
• Netiek izmantota tādu papildu 
 iemaksu sistēma, kas saistīta 
 ar lietotās detaļas atjaunošanas/
 pēcpārdošanas nodrošinājumu;
• 2 gadu garantija. 

Remy Smart

Remy Automotive Europe

Schaliehoevestraat 10, 2220 Heist op den Berg, België

Tel.: +32 15 25 75 50  |  Fax: +32 15 25 75 55

customer.service@remyinc.be 

The earth calls for remanufacturing. 
Think ahead - Think Remy.

Ne vienmēr būtiskākā ir iedarbināšana un uzlādēšana, mēs arī bremzējam. 

www.remyinc.eu

Neatkarīgi no tā, vai tie ir jaunākās paaudzes elektrisko stāvbremžu suporti vai arī virzuļi retiem 
antīkiem automobiļiem. Visi mūsu izstrādājumi ir pazīstami ar savu darbspēju un uzticamību. 

Remy_think_Ahead_adv_A4_Agra_News_01_2017_LV.indd   1 15/02/2017   11:00:55
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Gates veiktajās pārbaudēs iegūto datu 
analīze ļāva apzināt visizplatītākos 
priekšlaicīgas ūdens sūkņa atteices 
cēloņus pasažieru automobiļos visā 
Eiropā. 

Gates – viens no pasaules lielākajiem 
siksnu un spriegotāju ražotājiem, kā 
arī piedziņas sistēmu (kuras uzstāda 
kā oriģinālaprīkojumu) projektēšanas 
un piegādes līderiem – ziņo, ka biežāk 
sastopamās kļūmes ir saistītas tieši ar 
komponentu uzstādīšanu, proti:

• Pirms sūkņu bloku uzstādīšanas 
veikta to darbināšana/testēšana 
tukšgaitā.

• Neatbilstošu blīvju/plombu vai her-
mētiķu izmantošana.

• Nesaderīga/piesārņota dzesēšanas 
šķidruma izmantošana.

• Nolietotu/bojātu detaļu uzstādīšana.

“Lai gan šie visi ir galvenie sistēmas 
atteiču iemesli, tie nav uzskaitīti svarī-
guma secībā”, stāsta tehniskā atbalsta 
un apmācību speciālists Endrjū Vokss 
(Andrew Vaux). “Esam konstatējuši, 
ka šie iemesli regulāri atkārtojas da-
žādos mūsu Eiropas tirgos. Vēstījums, 
ko vēlamies paust ir tāds, ka no visiem 
šiem atteiču iemesliem var izvairīties, 
speciālistiem nodrošinot pienācīgas 
apmācības, piekļuvi labai tehniskajai 
informācijai, kā arī ievērojot pareizas 
procedūras un izmantojot atbilstīgus 
instrumentus un rīkus.”

Apzinoties kādi tieši ir ūdens sūkņu 
galvenie atteices iemesli, pastāv ie-
spēja garantēt ilgāku piedziņas sistē-
mas un tās komponentu kalpošanas 
laiku, un tāpēc Gates ir devis savu 
artavu apkopojot ļoti lielu daudzumu 
veikto inspekciju datu.

“Ir jāsaprot, ka ūdens sūkņa dzesēša-
nas šķidruma caurplūde ir vidēji 1,7 
miljoni litru četru gadu darbības ciklā 
(kas ir līdzvērtīgi 100 000 km nobrau-
kumam). Kārtēja ūdens sūkņa nomaiņa 
neizpētot atteices iemeslu, var nozīmēt 
īsu jaunā komponenta kalpošanas lai-
ku,” piebilst Endrjū Vokss. 

Retāki labošanas darbi (remonts), 
augstāka darbnīcas efektivitāte, kā arī 
augstāks klientu apmierinātības līme-
nis, ir ikviena remontdarbnīcas vadītāja 
mērķi, tādēļ ļoti liela nozīme ir tehnis-
kajai informācijai. 

GatesTechZone (tīmekļa vietne www.
GatesTechZone.com) ir nozīmīgs re-
surss ikvienam piedziņas sistēmas 
speciālistam. Tajā ir sniegts produktu 
atbalsts, atrodami tehniskie padomi, 
informācija par instrumentiem, uzstā-
dīšanu un diagnostikas procedūrām, 
kā arī nodrošināta piekļuve Gates 
tiešsaistes katalogam. Tāpat arī šajā 
vietnē ir uzskaitīti biežāk sastopamo 
atteiču iemesli un sniegti skaidrojumi 
kā izvairīties no kļūmēm.

 

Ūdens sūkņa darbināšana/testēšana 
tukšgaitā

Papildus dzinēja dzesēšanas funkcijai, 
dzesēšanas šķidrumam ir liela nozīme 
arī, lai saglabātu blīvējuma efektivitāti 
ūdens sūknī. Ļoti būtiski ir nodrošināt 
pastāvīgu iekšējo blīvju eļļošanu.

Pirms ūdens sūkņa uzstādīšanas tā 
bloku nekādā gadījumā nedrīkst dar-
bināt/testēt tukšgaitā — pat ne dažas 
sekundes. Darbināšana tukšgaitā var 
neatgriezeniski sabojāt iekšējos blīv-
slēgus un izraisīt noplūdi. Pēc sistē-
mas atkārtotas uzpildes ar dzesēšanas 
šķidrumu, jums ar roku dažas reizes ir 
jāpagriež dzenošais skriemelis. Tas 
ļaus nelielam daudzumam dzesēšanas 
šķidruma ieeļļot mehānisko blīvslēgu, 
pirms tiek iedarbināts dzinējs.

Ņemiet vērā! Lai pirms tā uzstādīšanas 
pārbaudītu ūdens sūkņa mezglu brīv-
gaitā, uzpildiet rezervuāru ar dzesēša-
nas šķidrumu un iegremdējiet ūdens 
sūkni. Tagad būs iespējams veikt pār-
baudi neapdraudot ūdens sūkņa inte-
gritāti!

“Lielākā daļa ūdens sūkņu 
problēmu varēja novērst”, 
stāsta Gates ražotājs
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Neatbilstošu blīvju/plombu izmantoša-
na

Nolietotās blīves un plombas ir jāno-
maina. Ja ūdens sūknim ir blīve vai 
plomba, neizmantojiet hermētiķus, jo 
tas izraisīs komponenta kļūmi. 

Izmantojiet hermētiķi tikai tad, ja kom-
ponenta ražotājs to ir īpaši norādījis. 
Nepareiza tā lietošana var radīt prob-
lēmas ar ūdens sūkņa novietojumu vai 
bojāt blīves. Ja ir ieteicams izmantot 
hermētiķi, tad gar dzesēšanas šķidru-
ma pārvietošanās ceļiem (uzstādīša-
nas atverēm) sūkņa dzinēja malu ir jā-
izveido vienmērīga daudzuma uzcilnis. 
Pārāk liels daudzums hermētiķa radīs 
apdraudējumu iekārtai, jo var notikt tā 
daļu atdalīšanās un attiecīga dzesēša-
nas šķidruma piesārņošana. 

Ņemiet vērā! Dažādu hermētiķu no-
žūšanas laiki atšķiras. Vienmēr ņe-
miet vērā gan hermētiķa ražotāja, gan 
ūdens sūkņa ražotāja norādījumus. 

Nepiemērots/piesārņots dzesēšanas 
šķidrums

Ja izmantosiet neparedzētus vai pie-
sārņotus dzesēšanas šķidrumus, sa-
mazināsiet ūdens sūkņa kalpošanas 
laiku. Ja izmantosiet nepiemērotus, 
nesaderīgus dzesēšanas šķidrumus 
vai to maisījumus, pasliktināsiet aizsar-
dzību pret rūsu vai koroziju. Piesārņo-
jums bieži vien notiek tādās sistēmās, 
kuras netiek atbilstoši uzturētas. Pa 
sistēmu cirkulējošas abrazīvas cietvie-
lu daļiņas saskrāpē un bojā blīvslēgus 
un iekšējās virsmas, tādējādi iznīcinot 
atsevišķo komponentu un izveidojot 
plaisas, caur kurām rodas noplūdes.

Pirms uzstādāt jaunu ūdens sūkni, iz-
mantojot attiecīgu aprīkojumu, pilnībā 
nolejiet visu dzesēšanas sistēmu. 

Ņemiet vērā! Mūsdienīgas dzesēša-
nas sistēmas ir komplicētas, veidotas 
no dažādiem materiāliem, un to darbī-
bas princips balstās uz īpašu dzesētā-
jaģentu izmantošanu, kuri nodrošina 
aizsardzību pret rūsu un koroziju. Tas 
ir galvenais iemesls pieprasījuma pie-
augumam pēc ražotāju apstiprinātiem 
dzesēšanas šķidrumiem. Izmantojiet 
tikai ražotāja specifikācijas prasībām 
atbilstošus līdzekļus.

Nolietotu/bojātu detaļu uzstādīšana

Nodilušai siksnai uzstādot jaunu ūdens 
sūkni vai arī nolietotam ūdens sūknim 
uzstādot jaunu siksnu, radīsies pār-
agras piedziņas sistēmas atteices 
apdraudējums. Gates iesaka veikt 
kapitālu piedziņas sistēmas nomaiņu 

— vienlaicīgi ar ūdens sūkni nomainot 
jostu un spriegotāju(s), izvēloties pil-
nas komplektācijas bloku. Tas samazi-
nās piedziņas sistēmas atteices risku, 
kā arī ļaus optimāli paildzināt atsevišķu 
komponentu kalpošanas laiku.

Ņemiet vērā! Rīkojieties saskaņā ar 
ieteicamo ūdens sūkņa uzstādīšanas 
procedūru, kā arī komplekta ražotā-
ja norādījumiem, jo īpaši attiecībā uz 
siksnas nospriegošanu un griezes mo-
menta iestatīšanu.

Un nobeigumā...

Noplūde no jaunuzstādīta ūdens sūkņa 
izplūdes atveres sākotnējā “piestrā-
des” laikā ir normāla parādība. Jums 
nav pamata bažām. Kad mehāniskā 
plomba būs kārtīgi iesēdusies, caur-
sūkšanās beigsies. Tomēr ilgstoša no-
plūde vai izteiktas dzesēšanas šķidru-
ma caurspiešanās pēdas ap drenāžas 
atveri nav normāla parādība un liecina 
par draudošu ūdens sūkņa darbības 
atteici.

Veicot piedziņas sistēmas pilnīgu pār-
būvi un katru reizi ievērojot ražotāja 
uzstādīšanas norādījumus, uzstādītā-
ji var nodrošināt turpmāku piedziņas 
sistēmas uzticamību (līdz 100 000 km 
nobraukuma).
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ElringKlinger: jāievēro 
konkrētā dzinēja īpatnības

Īpaša uzmanība jāveltī VAG grupas izstrādājumiem. Šos blīvgredzenu moduļus izmanto daudzās un dažādās dzinēju sērijās, un dažos 
dzinējos tiem piemīt viena tehniska īpatnība. Kloķvārpstas augšējā maiņas punkta (AMP) signāls nu jau vairākus gadus netiek nolasīts 
no spararata, bet gan tieši ar devēja rotoru no kloķvārpstas aizmugurējā atloka un ar blīvgredzenā integrētu sensoru. Montējot un de-
montējot šos mezglus, jāievēro īpaši darba soļi un jāizmanto īpaši instrumenti. Informācija par to atrodama dažādās tehniskās apkopes 
informācijas lapās Elring interneta vietnē (piemēram, 2014. gada 6. numurs).

Lūdzam ievērot turpmāk 
izklāstītos darba soļus:

• IIzņemiet radiālā vārpstas blīvgredze-
na moduli (RVBM) no iepakojuma, 
noņemiet transportēšanas drošinātā-
ju un uz līdzenas virsmas nospiediet 
blīvēšanas atloku uz leju, nesagriežot 

devēja rotoru.
• Īpašajam instrumentam pie skrūves ir 

noplacināta zona, ar kuru to var nosti-
prināt skrūvspīlēs; sešstūra uzgrieznis 
jāuzskrūvē līdz vietai, kur šī zona sā-
kas, pēc tam instruments jānostiprina 
skrūvspīlēs, vēršot to uz augšu.

• Montāžas kronšteins tagad uzguļ seš-
stūra uzgrieznim, kas jāieskrūvē tik 
tālu, līdz montāžas ierīces iekšdaļa 
un montāžas kronšteins atrodas vienā 
līmenī.

• Tagad var piestiprināt RVBM pie ins-
trumenta, pie tam tā, lai instrumenta 
sprūdtapa fiksētos devēja rotora at-
verē; plastmasas čaulīte paliek RVBM.

• RVBM korpusu ar trim skrūvēm ar vel-
tnētām galvām piestiprina instrumenta 
montāžas kronšteinam.

• Tagad var veikt montāžu uz kloķvārps-

tas atloka; tam jābūt tīram un brīvam 
no taukiem; dzinējs stāv uz 1. cilindra 
AMP.

• Tagad sešstūra uzgriezni ieskrūvē-
jiet līdz vadskrūves galam; montāžas 
ierīces iekšdaļu pie vadskrūves spie-
diet uz priekšu un piestipriniet pie 
kloķvārpstas atloka ar divām iekšējās 
sešstūra galvas skrūvēm.

• Tagad bīdiet visu montāžas mehānis-
mu dzinēja atloka virzienā; ar virzošo 
pirkstu (benzīna dzinējam sarkans / 
dīzeļdzinējam melns) definējiet galīgo 
montāžas pozīciju.

• Ieskrūvējot sešstūra uzgriezni un pie-
velkot ar 35 Nm, uzspiediet RVBM 
moduli kopā ar devēja rotoru uz 
kloķvārpstas.

• Tagad instrumentu blakus balsta gre-

dzenam var demontēt; RVBM korpuss 
jāpievelk ar 15 Nm.

Ja šie soļi netiek ievēroti, ir iespējams de-
vēja rotoru iemontēt ar nobīdi. Rezultātā 
dzinējs nesāk darboties vai pārslēdzas 
avārijas režīmā.
Ir zināms, ka darbnīcās bieži vien mēģina 
izvairīties no dārgā instrumenta iegādes. 
„Taču tas nekādā gadījumā nav ieteicams“, 
brīdina Mario Rauhs. „Pēc mūsu servisa 
palīdzības dienesta pieredzes zinām, ka 
šādas īpatnības ir īpašs izaicinājums auto-
mehāniķa ikdienas darbā. Nereti informā-
cija, kas uz tām attiecas, tiek ņemta vērā 
pārāk vēlu vai netiek ņemta vērā nemaz.“ 

Elring akadēmija paplašina servisa koncep-
ciju
Lai klientiem palīdzētu izvairīties no 
problēmām un papildu izdevumiem, 
uzņēmums Elring ir atklājis kvalifikācijas 
paaugstināšanas tiešsaistes akadēmiju. 
Vietnē www.akademie.elring.de klienti var 
atrast aktuālu zināšanu platformu un at-
bilstošu pašmācības programmu. Plašā bi-
bliotēkā pieejams viss, ko ir vērts zināt par 
blīvēšanas tehnoloģiju. „Akadēmijas dalīb-
niekiem ir pieejamas visas mūsu tehniskās 
brošūras, servisa informācija un montāžas 
video. Turklāt ikviens automehāniķis var 
izmantot iespēju pārbaudīt savas pašreizē-
jās zināšanas par dzinēju un blīvēšanas 
tehnoloģiju. Pierādot pietiekamas zināša-
nas, var saņemt sertifikātu“, stāsta Rauhs. 
Ja automehāniķis nolemj nokārtot vairākus 
no piedāvātajiem eksāmeniem, viņš var ie-
gūt statusu „Elring eksperts“. „Ieguldījums 
atmaksājas“, sola tehniskais instruktors. 
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Elring – 10 lieliski iemesli
1.  Jau vairāk nekā 130 gadus Elring ir sinonīms ļoti labai pieredzei  

blīvēšanas tehnoloģijā

2.  Oriģinālā aprīkojuma kompetence, kuru nodrošina ElringKlinger AG – 
sērijveida piegādātājs un vadošais tehnoloģiju ražotājs globālajā 
automobiļu rūpniecībā

3.  Elring rezerves detaļas oriģinālā ražotāja kvalitātē

4.  Elring rezerves detaļas oriģinālā ražotāja kvalitātē

5.  Dzinēja remonta vajadzībām pielāgots blīvējumu komplekts

6.  Uz reālajām vajadzībām orientēts rezerves detaļu sortiments  
vieglajiem un kravas transportlīdzekļiem

7.  Augsta snieguma universālie hermētiķi:  
Dirko™, Curil™ un AFD

8.  Preču dati un papildu informācija tiešsaistes katalogā un TecDoc

9.  Montāžas video pieejami tiešsaistē

10.  Bezmaksas tehniskā servisa zvanu centrs: +49 7123 724-799

Cilindra bloka galvas blīves – risinājumi 
jebkurai situācijai.

Vārpstas radiālie blīvējumi.

Blīvju sortiments – praktisks un 
pārbaudīts.

Papildu blīvējumi – elastīgas  
blīvēšanas sistēmas visām situācijām.

Cilindra bloka galvas skrūvju  
komplekti – 100% drošībai.

Hermētiķi – nodrošina ilgtermiņa  
hermētisku blīvējumu.

Elring – Das Original

www.elring.de/en

2368_Az_Argumentation_LV_ro2.indd   1 17.02.17   13:01

Visaptverošs produktu k lāsts
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Sākotnējo EGR sistēmu radītājs un ražotājs

EGR modulis 
ar apvada un 

dzesēšanas sistēmu
Kopš 2009. gada

EURO 5 STANDARTS

EGR pneimatiskais 
vārsts

1999 – 2004
EURO 2/3 STANDARTS

EGR elektriskais 
vārsts

2004 – 2009
EURO 4 STANDARTS

Gaisa caurplūdes 
mērītāja droseļvārsts

EGR sistēmas aizsprostojums  
— moderno dīzeļdzinēju hroniska kaite

EGR (atgāzu recirkulācija) ir ierīce, kas atkārtoti piegādā daļu 
no izplūdes gāzes dzinēja gaisa ieplūdes sistēmai, tādējādi 
ļaujot vairāk par 50% samazināt cilvēka veselībai kaitīgās 
gāzes — slāpekļa oksīda — rašanos.

Šī ierīce aizsprostojas, izraisot arvien biežākus darbības 
traucējumus, piemēram, automašīnas apstāšanās dzinēja 
pārplūdes dēļ, automašīnas paātrinājuma traucējumi un 
dzinēja tukšgaitas apgriezienu nestabilitāte.

100% moderno dīzeļdzinēju (Hdi, TDI, dCi …) 
ir aprīkoti ar EGR sistēmām

EGR Valve_adv_LVI.indd   1 10.02.2017   17:25:57
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Valeo gaisa vadības un kontroles sistēmu klāsts

Eiro 2 & Eiro 3
Vakuuma EGR vārsts

~ 1999 - 2004

Eiro 4
Elektroniskais  

EGR vārsts
~ 2004 - 2009

Eiro 5
EGR modulis 
~ 2009 - 2014

www.valeoservice.com
Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.
9A Woloska str., 02-583 Warsaw, Poland
TEL.: (+48) 22 543 43 01
FAX: (+48) 22 543 43 05

Euro 2 & Euro 3 Euro 4 Euro 5

>

700444 1526689 Ford Fiesta 09>, Focus 04> 1.6TDCi

700424 03L131501K VW-Audi-Skoda-Seat 2.0TDI

700435  03L131512DK VW Transporter V 2.0TDI

700414 1618NR Citroen Berlingo, C2, C3, C4 / Peugeot Partner, 206, 207, 307, 308 1.6HDI

700413 SU00100884 Citroen C1 / Peugeot 107, 207 / Toyota Aygo 1.4HDI / 1.4TDCi

700409 1313847 Ford Focus 04> 1.6TDCi

700405 1628JZ Peugeot 307 / Citroen C5 / Fiat Scudo 2.0HDI / 2.0JTD

700410 1618N6 Citroen C5 / Peugeot 407 / Land Rover Discovery 04> 2.7HDI / 2.7TD

700412 1353152 Focus 05> 1.6TDCi

700411 1618N7 Citroen C5 / Peugeot 407 / Land Rover Discovery 04> 2.7HDI / 2.7TD

700422 LR006960 Land Rover Discovery III 2.7TD

700406 1628WV Peugeot Boxer 02> / Citroen Jumper 02> / Fiat Ducato 02> 2.0HDI / 2.0JTD

700423 LR009810 Land Rover Discovery 04> / Land Rover Discovery 09> / Range Rover Sport 05>  2.7TD

700436  03L 131 512 DT Audi A4 08> 2.0TDI

700407 1628XV Peugeot 206 / Citroen C3 / Ford Fiesta 03> 1.4HDI / 1.4TDCi

700434 1618NQ Peugeot 308, 407, 508 / Citroen C4, C5 / Ford Mondeo 10>, Galaxy 10>, Kuga 10> 2.0HDI/2.0TDCi

700438 03L131512AR VW Amarok , AUDI Q5 2.0TDI

700433 8201027384 Megane 08>, Scenic 10> 1.5dCi / 1.9dCi

700421 LR006987 Land Rover 06>, Range Rover 06> 3.6TD

700420 LR003830 Range Rover 06>, Range Rover Sport 06> 3.6TD

700449 147109816R Megane III, Scenic III, Grand Scenic III, Trafic III 1.5dCi, 1.6dCi

700408 1628WR Peugeot 406, Citroen C5 2.0 16V

700439 03L131512AQ Golf VI, Amarok 2.0TDI, 2.0BiTDI

700451 9678257280 Peugeot 308, 508 / Citroen C4, C5 2.0HDI

700442 1726786 Ford Mondeo IV, Galaxy 2.2TDCi

700441 9678163380 Peugeot 508, Citroen C5 2.2HDI

700452 14735-5X00A Nissan Cabstar 35 2.5dCi

700447 147101993R  Vitara/Grand Vitara 1.9 DDIS

700401 16287T Evasion, Jumpy, Xantia 1.9D

>  EGR vārsti/EGR moduļi
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 Valeo P/N  Izstrādājums OES Pielietojums Dzinējs

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR MODULIS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR MODULIS

EGR VĀRSTS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR VĀRSTS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR MODULIS

EGR VĀRSTS

997402 A4_EGR LVI.indd   2 10.02.2017   17:27:12
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Sogefi Diesel3Tech™ un Diesel3Tech™+ tehnoloģijas tagad 
pieejamas vieglajiem kravas transportlīdzekļiem 

 

Mūsdienu tehnoloģiski augsti attīstītie dīzeļdzinēji ir ārkārtīgi jutīgi kā pret 
piesārņojumu, tā zemām temperatūras vērtībām. Viena vienīga netīrumu daļiņa var 
sabojāt visu degvielas sistēmu tā, ka tā vairs nebūs atjaunojama, un šo sistēmu 
nepietiekama apkope noved pie ūdens pilienu sasalšanas degvielas sistēmā, bloķējot 
degvielas plūsmu uz dzinēju un radot nopietnu kaitējumu.  

Lai novērstu šīs problēmas, Sogefi radīja Diesel3Tech™ un Diesel3Tech™+ 
tehnoloģiju, kas šodien ir pieejama arī vieglajiem kravas transportlīdzekļiem. 

Diesel3Tech™ tehnoloģija apvieno trīs augstas veiktspējas filtrēšanas materiālus vienā 
elementā. Pirmās divas kārtas, kuras degvielā neļauj nonākt cietvielu daļiņām, nodrošina līdz 
pat 95% filtrācijas pakāpi daļiņām līdz pat 4 μm izmērā. Trešā kārta, kas ir izgatavota no 
hidrofoba (ūdeni aizturoša) plastmasas sieta, atfiltrē līdz pat 99% ūdens piemaisījumu bez 
ūdens pilienu izmēra ierobežojumiem. 

Diesel3Tech™ pieņem filtrēšanas izaicinājumu, ko rada jauno ārkārtīgi zema sēra satura 
(ULSD) dīzeļdegvielu un no augu vai dzīvnieku eļļām izgatavotu pirmās paaudzes 
biodīzeļdegvielu parādīšanās degvielas tirgū. Šāda veida jaunās degvielas satur 
paaugstinātu daudzumu ūdens emulsijas. Parastie degvielas/ūdens atdalītāji ir bezspēcīgi 
pret šo degvielu mazāka izmēra ūdens pilieniem, tādējādi paaugstinot moderno 
augstspiediena iesmidzināšanas sistēmu bojājuma risku. 

Diesel3Tech™ tehnoloģija tika ieviesta 2010. gadā, lai nodrošinātu efektīvu degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu aizsardzību, tādējādi ļaujot izpildīt Eiropas Euro 5 un ASV 2 B 
līmeņa (Tier 2) emisiju standartu prasības. Mūsu inženieri (izmantojot pastiprinātu hidrofobu 
slāni) attiecīgo tehnoloģiju uzlaboja līdz galējai robežai, lai nodrošinātu atbilstību Euro 6b 
emisiju standarta prasībām attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļu un Euro 6 paaudzes 
lieljaudas transportlīdzekļu dzinējiem.  
 
Mūsdienās ar Diesel3Tech™ filtru sistēmām aprīko tādus vieglo kravas transportlīdzekļu 
modeļus kā, piemēram, FIAT Doblò un Ducato, Opel Combo, Citroen Jumper, Peugeot 
Boxer — kas ir tikai nedaudzi no visiem. 
 
Tomēr emisiju prasības gaidāmajiem jaunākās Euro 6c paaudzes transportlīdzekļiem (kas 
tiks ražoti 2017. gadā) attiecībā uz ūdens atdalīšanu sasniedza tādus līmeņus, ka bija 
nepieciešama jauna pieeja. Tādējādi Diesel3Tech+™ tehnoloģijas attīstīšana savā būtībā ir 
tās uzlabošana ar dziļās filtrēšanas saaudzēšanas slāni, ko izveido starp filtrējošo elementu 
un hidrofobo sietu. Šī tehnoloģiskā procesa mērķis ir panākt filtrējošā elementa 
saaudzēšanas efektu, lai izveidotu lielākus ūdens pilienus un galu galā palīdzētu 
hidrofobajam sietam aizturēt ūdeni neatkarīgi no ūdens pilienu lieluma. Patiešām, 
Diesel3Tech+™ tehnoloģija nodrošina ūdens aizturēšanu ar efektivitāti līdz 99% pat 10 µm 
maziem ūdens pilieniem (pretstatā Diesel3Tech™ tehnoloģijas robežai — 60 µm). 
Pirmā Diesel3Tech+™ vieglo kravas transportlīdzekļu filtru masveida ražošanas fāze sākās 
2016. gadā; drīzumā parādīsies arī filtri izmantošanai vidējas jaudas un lieljaudas kravas 
transportlīdzekļos. 
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www.fram-europe.com

FRAM® un FRAM logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Fram Group IP, LLC un tiek izmantotas saskaņā ar licenci

Informācijas avots: Information Handling Services

JŪSU FILTRĀCIJAS 
SISTĒMU PARTNERIS
PĒCPĀRDOŠANAS 
SEGMENTĀ
Sogefi produkti ir 
oriģinālaprīkojums, kas 
atrodams 8  no 10 visvairāk 
pārdotajiem auto Eiropā!

SUPPLIER

SUPPLIER

OE aprīkojums

8 no 10 
populārākajām
automašīnām
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Sogefi Diesel3Tech™ un Diesel3Tech™+ tehnoloģijas tagad 
pieejamas vieglajiem kravas transportlīdzekļiem 

 

Mūsdienu tehnoloģiski augsti attīstītie dīzeļdzinēji ir ārkārtīgi jutīgi kā pret 
piesārņojumu, tā zemām temperatūras vērtībām. Viena vienīga netīrumu daļiņa var 
sabojāt visu degvielas sistēmu tā, ka tā vairs nebūs atjaunojama, un šo sistēmu 
nepietiekama apkope noved pie ūdens pilienu sasalšanas degvielas sistēmā, bloķējot 
degvielas plūsmu uz dzinēju un radot nopietnu kaitējumu.  

Lai novērstu šīs problēmas, Sogefi radīja Diesel3Tech™ un Diesel3Tech™+ 
tehnoloģiju, kas šodien ir pieejama arī vieglajiem kravas transportlīdzekļiem. 

Diesel3Tech™ tehnoloģija apvieno trīs augstas veiktspējas filtrēšanas materiālus vienā 
elementā. Pirmās divas kārtas, kuras degvielā neļauj nonākt cietvielu daļiņām, nodrošina līdz 
pat 95% filtrācijas pakāpi daļiņām līdz pat 4 μm izmērā. Trešā kārta, kas ir izgatavota no 
hidrofoba (ūdeni aizturoša) plastmasas sieta, atfiltrē līdz pat 99% ūdens piemaisījumu bez 
ūdens pilienu izmēra ierobežojumiem. 

Diesel3Tech™ pieņem filtrēšanas izaicinājumu, ko rada jauno ārkārtīgi zema sēra satura 
(ULSD) dīzeļdegvielu un no augu vai dzīvnieku eļļām izgatavotu pirmās paaudzes 
biodīzeļdegvielu parādīšanās degvielas tirgū. Šāda veida jaunās degvielas satur 
paaugstinātu daudzumu ūdens emulsijas. Parastie degvielas/ūdens atdalītāji ir bezspēcīgi 
pret šo degvielu mazāka izmēra ūdens pilieniem, tādējādi paaugstinot moderno 
augstspiediena iesmidzināšanas sistēmu bojājuma risku. 

Diesel3Tech™ tehnoloģija tika ieviesta 2010. gadā, lai nodrošinātu efektīvu degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu aizsardzību, tādējādi ļaujot izpildīt Eiropas Euro 5 un ASV 2 B 
līmeņa (Tier 2) emisiju standartu prasības. Mūsu inženieri (izmantojot pastiprinātu hidrofobu 
slāni) attiecīgo tehnoloģiju uzlaboja līdz galējai robežai, lai nodrošinātu atbilstību Euro 6b 
emisiju standarta prasībām attiecībā uz vieglajiem kravas automobiļu un Euro 6 paaudzes 
lieljaudas transportlīdzekļu dzinējiem.  
 
Mūsdienās ar Diesel3Tech™ filtru sistēmām aprīko tādus vieglo kravas transportlīdzekļu 
modeļus kā, piemēram, FIAT Doblò un Ducato, Opel Combo, Citroen Jumper, Peugeot 
Boxer — kas ir tikai nedaudzi no visiem. 
 
Tomēr emisiju prasības gaidāmajiem jaunākās Euro 6c paaudzes transportlīdzekļiem (kas 
tiks ražoti 2017. gadā) attiecībā uz ūdens atdalīšanu sasniedza tādus līmeņus, ka bija 
nepieciešama jauna pieeja. Tādējādi Diesel3Tech+™ tehnoloģijas attīstīšana savā būtībā ir 
tās uzlabošana ar dziļās filtrēšanas saaudzēšanas slāni, ko izveido starp filtrējošo elementu 
un hidrofobo sietu. Šī tehnoloģiskā procesa mērķis ir panākt filtrējošā elementa 
saaudzēšanas efektu, lai izveidotu lielākus ūdens pilienus un galu galā palīdzētu 
hidrofobajam sietam aizturēt ūdeni neatkarīgi no ūdens pilienu lieluma. Patiešām, 
Diesel3Tech+™ tehnoloģija nodrošina ūdens aizturēšanu ar efektivitāti līdz 99% pat 10 µm 
maziem ūdens pilieniem (pretstatā Diesel3Tech™ tehnoloģijas robežai — 60 µm). 
Pirmā Diesel3Tech+™ vieglo kravas transportlīdzekļu filtru masveida ražošanas fāze sākās 
2016. gadā; drīzumā parādīsies arī filtri izmantošanai vidējas jaudas un lieljaudas kravas 
transportlīdzekļos. 



30 www.filtron.euFILTRON – TOTAL PRECISION

TŪKSTOŠI 
MEHĀNIĶU 
IZVĒLAS FILTRON 
FILTRUS
Tas ir pateicoties precizitātei, ar kādu jau 35 gadus projektējam, 
testējam un ražojam filtrus. Mūsu precizitāti ir atzinuši tūkstoši Eiropas 
mehāniķu, kuri jau vairākus gadus uzticas FILTRON filtru kvalitātei.
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Šī veida riepas ir stiprinātas un var tikt brauktas aptuveni 80 km lielu 
attālumu ar ātrumu, kas nepārsniedz 80 km/h, ja tās ir pārdurtas. Lai uz-
liktu nulles spiediena (Run Flat) riepu, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam 
ar īpaši ražotu disku un riepu spiediena uzraudzības sistēmu TPMS. 

Iezīmes
• Iespējams braukt ar pārdurtu riepu(-ām)
• Stiprinātas sānu sienas
• Transportlīdzekļa kontrole pat bez spiediena
• Ir pieejamas arī nulles spiediena ziemas riepas

Šīs riepas atbalsta transportlīdzekļa svaru, pateicoties 
spēcīgam stiprinājumam sānu sienās. Pateicoties īpašam 
stiepļu dizainam, to noripošana nav iespējama. Stieple ir 
pildīta ar īpašu gumijas veidu, kas novērš siltuma veidošanos.

Vēl viena tehnoloģija, kas nodrošina paplašinātu mobilitāti, 
ir blīvējums, piemēram, “ContiSeal”. Tas ir lipīgs, viskozs 
blīvējuma slānis. Tas tiek uzklāts riepas iekšpusē zem protek-
tora. Ja riepā iedūries kāds svešķermenis, piemēram, nagla, 
nav nepieciešams veikt tūlītēju riepas nomaiņu un caurums pal-
iek aizvērts pat tad, ja svešķermenis ir izkritis no dūriena vietas.

Tehniskā pamācība
•  Lai nodrošinātu optimālus braukšanas apstākļus tiek rekomendēta 

Riepu spiediena kontroles sistēma (TPMS).
• Nav nepieciešams apstāties un veikt tūlītēju riepas nomaiņu. Jūsu 

brauciens var turpināties.
•  Pēc cauruma atklāšanas riepu ir rūpīgi jāpārbauda speciālistam.

RUN FLAT RIEPAS

Atšķirošie burti Ražotājs
DSST Dunlop
EMT Goodyear
HRFS Hankook
RFT Bridgestone
RSC BMW
SSR Continental
SSRF Pirelli
TRF Toyo
XRP Kumho
ZP Michelin
ZPS Yokohama
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SSR sistēma ir tehnoloģija, ko “Continental” ir īpaši izstrādājuši zem-
profi la riepām, taču joprojām nodrošinot saderību ar visiem standarta 
diskiem.

Standarta riepa (bez gaisa):
Kad tiek pārdurta standarta riepa, sānu mala var tikt saspiesta starp 
disku un ceļu, radot tādās bīstamas situācijas kā riepas pārrāvumu vai 
riepas noslīdēšanu no diska. 

SSR riepa (bez gaisa):
SSR riepai ir pastiprināta sānu mala, kas pārduršanas gadījumā neļauj 
tai tikt saspiestai un nodrošina to, ka vadītājs var nobraukt līdz pat 80 km 
ar maksimālo ātrumu 80 km/h.
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Dažādos juridiskos dokumentos atrodami uz riepām attiecināmi noteikumi:
Direktīvas 92/93 IV pielikumā noteikts:
• visām uz transportlīdzekļa uzliktām riepām jābūt vienādas uzbūves, 

piemēram, radiālām;
• visām uz vienas ass uzstādītām riepām jābūt vienādām pēc veida, modeļa, 

uzbūves un kategorijas.

Direktīvas 736/1988 1. pielikuma 6. punktā, kas attiecas uz 
nomaiņu, noteikts:
• slodzes indeksam jābūt vienādam vai lielākam nekā oriģinālajai riepai;
• ātruma indeksam jābūt vienādam vai lielākam nekā oriģinālajai riepai;
• ārējam diametram jābūt vienādam.
Satiksmes noteikumu 212. punkta D sadaļā noteikts:
• minimālais atļautais riepas protektora dziļums ir 1,6 mm.

SPĒKĀ ESOŠIE ES NOTEIKUMI

Riepu Eiropas marķējums

Ar 2012. gada 1. novembrī stājās spēkā Eiropas Savienības regula 
1222/2009 attiecībā uz riepu marķējumu. Šis marķējums ir jauna 
regulējuma sistēma riepu klasifi kācijai un ir piemērojams riepām 4x4 tipa 
transportlīdzekļiem, pasažieru transportlīdzekļiem, furgoniem, kravas 
automašīnām un autobusiem. Atjaunotās, radžotās vai sacīkšu riepas 
tostarp ir atbrīvotas no standarta marķējuma. Noteikumi ļauj izvērtēt trīs 
pamata aspektus, palīdzot patērētājam atpazīt un ieraudzīt atšķirību starp 
labas un sliktas kvalitātes riepām.

Trīs izvērtējamie parametri ir degvielas patēriņš, saķere ar slapju ceļu un 
trokšņa līmenis. Marķējums ir līdzīgs mūsdienu sadzīves elektroierīču 
marķējumam, lai patērētājam tas būtu vieglāk saprotams.

Degvielas patēriņš: pazīstams arī kā energoefektivitāte vai rites 
pretestība. Jo zemāka rites pretestība, jo zemāks degvielas patēriņš, un 
tādējādi lielāka energoefektivitāte. Lai izmērītu rites pretestību, riepa tiek 
uzstādīta uz skrituļa. Pārbaude simulē braukšanu ar ātrumu 80 km/h un 
slodzi, kas līdzvērtīga 80% riepas nestspējai. Rites pretestība tiek mērīta 
kilogramos uz tonnu (kg/t).

Saķere ar slapju ceļu: šajā pārbaudē tiek izmērīta riepas saķere ar 
slapju virsmu. Pārbaude tiek veikta, izmērot attālumu, kas nepieciešams 
ātruma samazināšanai no 80 km/h līdz 20 km/h uz ceļa, kas noklāts ar 
ūdeni 0,5–1,5 mm biezā slānī. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, 
riepām tiek piešķirts vērtējums no 1,09 līdz 1,55.
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Degvielas patēriņš
Samazināta rites pretestība ietaupa degvielu un C02 emisijas:
• 6.6 l patēriņš uz nobrauktiem 100 km nozīmē, ka ietaupīts līdz 1,5 l uz klasi
• Tas ietaupa līdz pat 6,6 l uz nobrauktiem 1000 km

Drošība
Saķerei ir izšķiroša nozīme braucot pa slapju ceļu:
• Bremzēšanas distance no ātruma 80km/h, atkarībā no klases, ir no 3 līdz 6 metriem garāka
• Ātrums pie atksaites punkta ir līdz 25km/h vai lielāks
• Apstāšanās distances atsķirība starp A un F ir līdz 18 metriem
• Atlikušā ātruma atšķirība starp A un F ir līdz 49km/h
• Sadursme ar ātrumu 25km/h ir vienāda ar kritienu no 2,5 metru augstuma

Trokšņa līmenis: šajā pārbaudē tiek izmērīts riepu ārējais trokšņa 
līmenis. Pārbaude tiek veikta, novietojot mikrofonu uz loka malas, lai 
izmērītu transportlīdzekļa trokšņa līmeni, braucot ar ātrumu 80 km/h. 
Trokšņa līmenis tiek mērīts decibelos (dB).

Ātruma indekss

Tas ir alfabētisks kods atbilstoši maksimālajam ātrumam, ko riepa var 
sasniegt. Šī informācija ir uzrādīta uz riepas sānu virsmas. 

Burts Maksimālais ātrums Burts Maksimālais ātrums
L Līdz 120 km/h T Līdz 190 km/h
M Līdz 130 km/h U Līdz 200 km/h
N Līdz 140 km/h H Līdz 210 km/h

Burts Maksimālais ātrums Burts Maksimālais ātrums
P Līdz 150 km/h V Līdz 240 km/h
Q Līdz 160 km/h W Līdz 270 km/h
R Līdz 170 km/h Y Līdz 300 km/h
S Līdz 180 km/h ZR >240 km/h
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Slodzes indekss

Ciparu kods, kurš atbilst maksimālajai slodzei, ko riepa spēj atbalstīt 
ātrumā, kuru norāda riepas ātruma indekss, ražotāja noteiktos 

apstākļos. Šī informācija ir uzrādīta uz riepas sānu virsmas.

Slodzes indekss kg Slodzes indekss kg
60 250 88 560
61 257 89 580
62 265 90 600
63 272 91 615
64 280 92 630
65 290 93 650
66 300 94 670
67 307 95 690
68 315 96 710
69 325 97 730
70 335 98 750
71 345 99 775
72 355 100 800
73 365 101 825

Slodzes indekss kg Slodzes indekss kg
74 375 102 850
75 387 103 875
76 400 104 900
77 412 105 925
78 425 106 950
79 437 107 975
80 450 108 1000
81 462 109 1030
82 475 110 1060
83 488 111 1090
84 500 112 1120
85 515 113 1150
86 530 114 1180
87 545 115 1210

Nomaiņas pamata noteikumi

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, nomainot nolietotas rie-
pas pret jaunām, tām jābūt vienādām. Vienādība tiek noteikta atbilstoši 
tālāk minētajiem nosacījumiem:
•  vienāds vai lielāks slodzes indekss;
•  vienāds vai augstāks ātruma indekss;
•  vienāds ārējais diametrs ar pielaidi +-3%.
Neskatoties uz to, var tikt uzstādīts cita diametra loks un izmainīti rie-
pas mērījumi. Šīs ekvivalentās vērtības standartizē ETRTO – Eiropas 
riepu un disku tehniskā organizācija.

Šī organizācija pēta iespējamos tehniskos ekvivalentos lielumus 
jebkurai riepai, izmantojot maksimālo OE riepas apkārtmēru kā 
sākumpunktu ar +/- 2% rezervi.

Transportlīdzekļu ražotāji atļauj transportlīdzekļu riepām dažādus 
izmērus, kurus var redzēt transportlīdzekļa tehniskās apskates 
dokumentācijā.

Pamata noteikumi, kas jāievēro riepu nomaiņai

•  Parūpējieties, lai maiņas riepas slodzes un ātruma indeksi būtu tādi 
paši vai augstāki nekā standarta riepai.

•  Atcerieties, ka, ja tiek samazināta riepas augstuma un platuma 
attiecība, palielinās profi la platums.

•  Parūpējieties, lai loka platums, kuram tiek uzstādīta riepa, atbilst 
ETRTO ieteikumiem. 

•  Parūpējieties, lai nomaiņai izvēlētā riepa netraucē transportlīdzekļa 

virsbūves elementiem vai piekarei, tostarp pagrieziena rādiusam un 
slodzei.

•  Atcerieties, ka, ja vēlaties uzstādīt ķēdes, nepieciešama papildu vi-
eta.

•  Jebkādas izmaiņas jāveic atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem/
tiesību aktiem.
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Light is OSRAM

VEIKTSPĒJAS JAUDA!

NIGHT BREAKER® LASER
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PERFORMANCE

NIGHT BREAKER® UNLIMITED

 

SILVERSTAR® 2.0

 

PERFORMANCE PERFORMANCE

ECE/ ECE/
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 +40M

 +20%

NIGHT BREAKER® LASER
STANDARTA SPULDZE

GAISMAS
TONIS 

LAIKS

GAISMAS 
STARS

SILVERSTAR® 2.0  
STANDARTA SPULDZE

 +60%

 +20M

GAISMAS
TONIS 

LAIKS

SPILGTUMSSPILGTUMSSPILGTUMS

GAISMAS 
STARS

NIGHT BREAKER® UNLIMITED
STANDARTA SPULDZE

 +110%

 +35M

 +20%
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TONIS 

LAIKS

GAISMAS 
STARS

H4
H7

64193NBL,  64193NBL-HCB
64210NBL,  64210NBL-HCB

H1
H3
H4
H7
H8
H11
HB3
HB4

64150NBU,  64150NBU-HCB
64151NBU
64193NBU,  64193NBU-HCB
64210NBU,  64210NBU-HCB
64212NBU-HCB
64211NBU,  64211NBU-HCB
9005NBU-HCB
9006NBU-HCB

64150SV2,  64150SV2-NHC
64193SV2,  64193SV2-HCB
64210SV2,  64210SV2-HCB
64211SV2-HCB

H1
H4
H7
H11
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Pēc uzvarām vainagotā 2016. gada Dakaras rallija PEUGEOT TOTAL komanda kā vienmēr ir gatava pieņemt 
savu vislielāko pārbaudījumu — nodrošināt maksimālu veiktspēju un uzticamību! Nav šaubu, ka TOTAL 
QUARTZ ir labākā izvēle jaunajam Peugeot 3008 DKR spēkratam — dzinēja eļļa ar mūsdienīgu sastāvu, kas 
ļauj ilgāk nodrošināt nepārspējamu aizsardzību un veiktspēju.
Pārbaudīta trasē, pieejama visiem.

www.lubricants.total.com

VEIKTSPĒJA, KAS 
NEPAZĪST ROBEŽAS
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Keep your engine younger for longer


