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AC SISTĒMU VEIKTSPĒJA

KONDENSATORS

90 °C TEMPERATŪRA IEKŠPUSĒ
32 BAR SPIEDIENS IEKŠPUSĒ
DARBOJAS VISOS LAIKAPSTĀKĻOS
MEHĀNISKA SPRIEDZE IEKŠPUSĒ UN ĀRPUSĒ

Izšķirošs AC sistēmu darbībā. Maina aukstuma 
aģenta stāvokli no gāzes uz šķidrumu, apmainot 
procesā radušos siltumu ar apkārtējo gaisu. 
Augstais darba spiediens un atrašanās 
automašīnas priekšpusē pakļauj to sarežģītiem 
darba apstākļiem.

THE
WIDEST
PRODUCT
RANGE

www.nissens.com

Izvēlies atšķirīgo
Izvēlies ilgstošu darbību, izcilu sniegumu un vieglu uzstādīšanu

Produkts ar ilgu darba mūžu, ko nodrošina augstas izturības korozijas aizsardzības 
slānis uz siltummaiņa virsmas. Izcils gala rezultāts vissīkākajās detaļās – 
savienojumos, vītnēs, skrūvēs, stiprinājumos utt. Viegla uzstādīšana. Precīzi atbilst 
automašīnas stiprinājuma punktiem. +125 First-Fit modeļi ar komplektā iekļautiem 
O-veida gumijas gredzeniem.
 
Izvēlies Nissens kondensatorus. 

Atrodi savu tuvāko Nissens izplatītāju, kā arī uzzini vairāk par produktiem un 
pakalpojumiem vietnē www.nissens.com
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Dārgie partneri!
Laiks iet nemanot! Tikpat ātri kā atnāca, ir pagājis arī pavasaris. Mums tas 
ir bijis viens no produktīvākajiem laika periodiem. Šo trīs pavasara mēnešu 
laikā ir noticis ievērojams notikumu skaits.
Kā jau rakstījām iepriekšējā numurā, esam nostiprinājuši savas pozīcijas 
Rīgas pilsētā, atverot jaunu filiāli Spilves ielā 24a (Iļģuciema – Imantas 
rajons) ar mērķi būt vēl operatīvākiem un pieejamākiem Jums – mūsu 
partneriem. Vērtējot pirmos darbības rezultātus, šis ir bijis pareizs lēmums.
Kopā esam apmeklējuši vienu no interesantākajiem basketbola Eirolīgas 
mačiem, spēli starp Žalgiris (Kauņa) un Panathinaikos (Atēnas), Kauņas 
jaunajā arēnā, kurā uzvaru guva laukuma saimnieku komanda (64:58).
Pavasarī tika rīkotas vairākas apmācības dažādām produktu grupām 
(Lemförder, Sachs, Gates, Nissens, Grite). Ar detalizētāku informāciju par 
šīm apmācībām variet iepazīties mūsu numurā.
Tā kā tuvojas vasara, šis Eure!TechFlash numurs ir veltīts kondicionēšanas 
sistēmām, to apkalpošanas un ekspluatācijas specifikai. Jūs atradīsiet 
informāciju par Denso, Valeo, Nissens kompresoriem, kā arī informāciju par 
kondicionieru apkopes iekārtām Robinair, par kondicionēšanas sistēmas 
apkopes līdzekļiem no Errecom un apkalpošanā biežāk pieļautām kļūdām, 
iespējamām problēmām. Uzskatām, ka šī informācija palīdzēs Jums pareizi 
sagatavoties sezonai.
Mēs turpinām paplašināties un pilnveidot piedāvājumu klāstu ar tādiem 
produktiem kā:
• bremžu disku aizsargi no Klokkerholm (9558377; 5062879...);
• bremžu caurules Spyra (2--2 0300; 2DF--2DF 0300...);
• eļļas motocikliem Fuchs Silkolene.
Ir paplašināts arī Pierburg un Febest produktu piedāvājums. Papildus 
informācija ADCat sistēmā.
Visbeidzot, novēlu visiem veiksmīgu sezonas sākumu un panākumus Jūsu 
biznesam! 
Nikolajs Želņins,
SIA “AD Baltic” direktors

SATURS

AUTOMOBIĻU GAISA KONDICIONĒŠANAS 
SISTĒMA

AD BALTIC JAUNUMI

AD BALTIC SORTIMENTS

PIEGĀDĀTĀJU JAUNUMI

AD Baltic misija – būt par labāko partneri saviem klientiem! 4. lpp.

8. lpp.

10. lpp. 

12. lpp.

13. lpp.

15. lpp.

17. lpp.

18. lpp.

20. lpp.

24. lpp.

27. lpp.

28. lpp.

28. lpp.

30. lpp.

31. lpp.

32. lpp.

32. lpp.

33. lpp.

Preces darbam ar gaisa kondicionēsanas sistēmu

ERRECOM līdzekļu klāsts kondicionēšanas sistēmām 

Populārākie NISSENS kondensatori

Populārākie NISSENS kompresori

Populārākie DENSO kompresori

Populārakie VALEO gaisa kondicionēšanas sistēmu remonta 
komplekti

Populārakie VALEO produkti gaisa kondicionēšanas sistēmām

BOSCH: aizdedzes sveču informācija

DELPHI: mēs nemitīgi uzlabojam un attīstām savu produktu klāstu

MANN-FILTER: jauni OEM kvalitātes dīzeļdegvielas filtri
efektīvai ūdens atdalīšanai

Gaisa kondicionēšanas iekārtas galvenās sastāvdaļas

Kompresors

Siltummaiņi

Izplešanās vārsts

Filtrs-žāvētājs

Drošības ierīces

Biežākās atteices



4 5

AD BALTIC 
MISIJA – BŪT 
PAR LABĀKO 
PARTNERI 
SAVIEM 
KLIENTIEM!
Pavasaris ir diezgan aktīva sezona auto-
mašīnu apkopes biznesā. Mēs aktīvi strā-
dājam un arī aktīvi mācāmies. Pēdējo divu 
mēnešu laikā esam organizējuši tehniskās 
apmācības sadarbojoties ar četriem piegā-
dātājiem. Martā pieņēmām profesionāļus 
no Gates un Conitech. Gates tirdzniecības 
pārstāvis Jarko Lehtinens (Jarrko Lehni-
nen) stāstīja par termostatu, zobsiksnu un 
piedziņas siksnu īpašībām, un to nomaiņu. 
Harizmātiskais Dags Rēnijs (Doug Rennie) 
no Contitech sniedza padomus siksnu no-
maiņai un efektīvākai pieejai darbam, kā arī 
demonstrēja dažādus paņēmienus vieglākai 
montāžai uz dzinēja modeļa. Dags pastāstī-
ja par garantijas situācijām, ar kurām viņš 
saskāries pats un kļūdām, kuras varēja no-
vērst šādās situācijās.

Jau gandrīz divus mēnešus jaunā AD Baltic 
filiāle  “Spilves” Rīgā  apkalpo Imantas un 
apkārtējo rajonu klientus. Filiāles atklāša-
nas svētki notika 17. martā. Pēc direktora 
uzrunas un svinīgās lentes griešanas, vie-
siem tika piedāvāti dzērieni un uzkodas, 
kā arī demonstrēta preču noliktava. Filiāles 
atklāšanas dienā bija iespējams pasūtīt 
noteiktus produktus par īpašām cenām, 
kā arī piedalīties loterijā, kurā tika izlozēta 
jebkuram autoservisam noderīga un vērtīga 
balva – zem motora pārsega piestiprināma 
lampa no Ring. Protams, neviens neaizgāja 
tukšām rokām, mazi suvenīri tika uzdāvināti 
visiem viesiem.

Direktors Nikolajs Želņins paziņoja: „Mēs 
ilgi virzījāmies uz paplašināšanos. Redzē-
jām vēl neapgūtu potenciālu šajā rajonā, 
tāpēc atklājām “Spilves” filiāli. Mēs cenša-
mies būt par labāko partneri jūsu biznesam 
un ceram, ka mūsu centieni būs simetriski 
novērtēti no mūsu klientu puses. Mēs esam 
gatavi nākt pretī un pielāgot mūsu piedāvā-
jumu Imantas un apkārtējo reģionu klientu 
prasībām. Tāpat kā citās filiālēs, mēs pie-
dāvājam optimizētu un ātru piegādi, kas 
ļaus jums precīzi plānot savu klientu apkal-
pošanu.“

Ja Jūs vēl neesat bijuši pie mums ciemos 
– Jūs esat laipni gaidīti! Filiāle strādā katru 
darba dienu no 9:00 līdz 18:00 un sest-
dienās no 9:00 līdz 15:00.

Aprīlī mēs atkal tikāmies ar diviem viesiem 
no ārvalstīm. Šī jau bija otrā tikšanās divu 
gadu laikā. Koncerna ZF servisa inženie-
ris Valdemārs Šulcs (Waldemar Schulz) 
šoreiz vadīja apmācības par balstiekārtas 
detaļām, to dažādu modeļu strukturālajām 
īpatnībām, rūpnīcas testiem un problēmu 
diagnostiku. 

Mēneša beigās Maikls Ingvardsens (Micha-
el Ingvardsen) un Jaroslavs Hrošs (Jaroslav 
Hroch) no Nissens apsprieda dažāda vecu-
ma kompresoru, iztvaicētāju un citu gaisa 
kondicionēšanas sistēmas detaļu uzbūves 
un darbības īpašības, kā arī pastāstīja visu 
par darbu ar dažāda veida aukstumaģen-
tiem un eļļām priekš gaisa kondicionēšanas 
sistēmām.

Contitech transportlīdzekļu apkalpošanas tirgus teh-
niskā atbalsta sniedzējs Dags Renijs

Gates tirdzniecības pārstāvis Somijā un Baltijas valstīs Jarko Lehtinens

Nissens Training Concept programmas vadītājs Maikls Ingvardsens

ZF Friedrichshafen AG servisa inženieris Valdemārs 
Šulcs

Svinīgais lentes pārgriešanas moments
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STŪRES UN PIEKARES
NĀKOTNE

IR JŪSU ROKĀS

Kopš 1933. gada Sidem ir augstas kvalitātes stūres iekārtas un piekares rezerves daļu simbols 
Eiropā. Klienti gan automobiļu pēcpārdošanas tirgū, gan oriģinālo iekārtu tirgū dod priekšroku 
Sidem kā piegādātājam. Būdams zīmols ar bagātīgu pagātni, Sidem ir pieredze un zināšanas, 
lai stātos pretim rītdienas izaicinājumiem strauji augošajā rezerves daļu nozarē.

Ar Sidem stūres un piekares nākotne ir jūsu rokās.

www.sidem.be

130692_Sidem_ConceptAdv.indd   1

Marta sākumā AD Baltic ar saviem pastāvī-
gajiem klientiem pulcējās Rīgā, lai kopā 
dotos divu dienu piedzīvojumā. Noskatīties 
basketbola Eirolīgas spēli Kauņā, kā arī ap-
ciemot papīra izstrādājumu rūpnīcu Grite.

Ierodoties Kauņā, tikām pie sātīgām pus-
dienām – mums labi pazīstamajiem lietuvie-
šu cepelīniem. Tālāk devāmies uz Žalgiris 
arēnu, kur notika divu spēcīgāko basketbo-
la Eirolīgas komandu sadursme – lietuvas 
Žalgiris un grieķu Panathinaikos. Pārpildītā 
arēna – 16 000 līdzjūtēju, kā arī valdošā tur 
atmosfēra un fanu paustais optimisms ļāva 
emocionāli uzlādēties gaidāmajai spēlei. 
Arī mēs neatpalikām no lietuviešu faniem 
un jutām līdzi “braļukasu” komandai. Spēle 
bija saspringta, tāpēc jo saldāks bija triumfs, 
kad, pēc atpalikšanas par vairākiem punk-
tiem, Žalgiris izrāvās uz priekšu un izcīnīja 
uzvaru.

Klienti vēroja spēli ekskluzīvā VIP-ložā, kur 
uzlādētās emocijas tika dzesētās ar atspir-
dzinošiem dzērieniem un gardām uzkodām.

Pēc pasākuma mēs devāmies uz viesnīcu, 
bet lielākajai daļai klātesošo bija vēl pietie-

kami daudz enerģijas, lai turpinātu vakaru 
vienā no centrāliem Kauņas klubiem.

Nākamā diena tika pavadīta mierīgā un in-
formatīvā veidā – mēs devāmies uz mazu 
pilsētiņu Grigiškesu netālu no Viļņas, lai 
apmeklētu vienu no rūpnīcām ar vismoder-
nākajām papīra ražošanas tehnoloģijām 
Eiropā – Grite. Pēc nelielas prezentāci-
jas par uzņēmumu, to preču ražošanu un 
īpašībām, kuras vadīja Grite Professional 
līnijas produktu vadītājs Aivaras Gasiūnas, 
un pusdienām, klientus aicināja ekskursijā 
pa iespaidīgo rūpnīcu, kura katru dienu ražo 
simtiem tonnu papīra, kas virzās caur vairā-
kiem ražošanas posmiem, no celulozes vai 
makulatūras pārstrādāšanas līdz gatavās 
produkcijas iepakošanai.

Mēs esam gandarīti, ka spējām pulcēt kopā 
AD Baltic lojālos klientus, sniegt Jums jau-
kus iespaidus, un komunicēt ar Jums nefor-
mālā gaisotnē. Paldies par to, ka bijāt kopā 
ar mums, un ceram Jūs atkal redzēt mūsu 
pasākumos!

Produktu prezentācija Grigeo Grigiškės ofisā

Uzkodas ir, dzērieni ir – esam gatavi skatīties spēli!

Milzīga iekārta pārvērš celulozi par papīru

Gids stāsta AD Baltic klientiem, kā strādā iekārtas

Bezatlikumu ražošana – brāķis tiek novirzīts uz otrreizējo pārstrādi
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AD BALTIC PRODUKTU 
KLĀSTS DARBAM AR GAISA 
KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU

AC695PRO pilnībā automātiska kondicionieru 
apkopes iekārta R-134a dzesētājvielas 
sistēmām no Robinair 

ADCat kods: S P00 000 041

• HYBRID funkcija;
• Bez manuālajiem vārstiem;
• Integrēts čekveida printeris.

AC1234-3 automātiska kondicionieru apkopes 
iekārta R-1234yf dzesētājvielas sistēmām no 
Robinair 

ADCat kods: S P01 000 001

• 21 izvēlnes valoda;
• Integrēta skalošanas programma ar skalošanas 
komplektu (jāiegādājas atsevišķi);
• Tvertnes ietilpība: 8,5 kg.

AC1234-8 Pilnībā automātiska 
kondicionieru uzpildes iekārta ar 
dzesētājvielu R-1234yf no Robinair 

ADCat kods: S P01 000 009

• Iebūvēts dzesētājvielas noteicējs;
• Pilnībā automātiskā ierīce bez manuālajiem 
vārstiem;
• Integrēts čekveida printeris detalizētām 
atskaitēm.

1110,00 € ar PVN

ACT800 - FLG800 N2H2 komplekts no 
Robinair

ADCat kods: ACT800

• Cilindrs 950cc ar gāzes maisījumu;
• Šļūtenes: ¼” SAE, 1,5 m;
• Ātrie savienojumi: tips R134a;
• Elektroniskais noplūdes meklētājs priekš H2/
Nitrogen slāpekļa gāzes maisījumam. 

Pilnībā automātiska kondicionieru uzpildes 
iekārta “NordikPlus” priekš freona R134a  

ADCat kods: 4018159

• Freona tvertnes tilpums: 10 kg; 
• Vakuumsūkņa ražība: 100 l/min;
• Hermētisks kompresors: 1/4HP.

1790,00 € ar PVN

2,28 € ar PVN

Aizsargbrilles darbam ar UV-lampu 

ADCat kods: ZEKLER 30 YELLOW

UV LED darba lampa

ADCat kods: REIL3200HP

• Ar uzlādējamiem akumulatoriem un pilnībā 
bezvadu; 
• Lielas jaudas UV luktura funkcija;
• Iebūvēts magnēts jostas klipsī.

52,09 € ar PVN

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/40/EK (MAC direktīva) jaunos automobiļos aizliedz izmantot aukstumaģentus, kuru 
GSP* vērtība > 150.

Šīs direktīvas mērķis ir ierobežot noteiktu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju no automobiļu gaisa kondicionēšanas komponentiem, 
kā arī mazināt to ietekmi uz klimata pārmaiņām.

No 2011. gada visiem jauno transportlīdzekļu tipiem jau bija jāizmanto aukstumaģenti, kuru GSP vērtība ir zemāka par 150.

Sākot no 2017. gada šo direktīvu piemēros attiecībā uz pilnīgi visiem jaunajiem transportlīdzekļiem.

Kas ir R1234yf?

R1234yf ir hidrofluoroolefīns (HFO), ko 
ir izstrādājis uzņēmums Honeywell. Šis 
jaunais aukstumaģents aizstās R-134a 
dzesētājvielu, ko izmanto automobiļu 
gaisa kondicionēšanas sistēmās saskaņā 
ar pašreizējo noteikumu prasībām.

Aukstumaģents ar mazu ekoloģisko 
ietekmi

•	 Tā kā šī aukstumaģenta GSP vērtība ir 
<1** R1234yf neatstāj faktiski nekādu 
ietekmi uz vidi, sašķeļoties un izzūdot 
no atmosfēras tikai 11 dienās, pretstatā 
R-134a dzesētājvielu, kurai tam pašam ir 
vajadzīgi 13 gadi.

•	 Transportlīdzekļi, kuri izmanto R1234yf, 
patērē mazāk degvielas un rada par 20–
30 % mazāk CO2, kā rezultātā ievērojami 
samazinās oglekļa dioksīda emisijas.

Aukstumaģents, kas ir pārbaudīts un 
apstiprināts izmantošanai autorūpniecībā

•	 R1234yf jau plaši izmanto automobiļu 
gaisa kondicionēšanas sistēmu tirgū. 
Šis produkts ir ticis pakļauts intensīvām 
trešo pušu un auto ražotāju pārbaudēm, 
un ir atzīts par droši lietojamu.

Viegli izmantojams aukstumaģents

•	 R1234yf aukstumaģents ir tikpat 
efektīvs kā R-134a dzesētājviela un 
tam ir tāda paša dzesēšanas spēja. Visi 
automātiskās kondicionēšanas sistēmas 
komponenti, kuros izmanto R1234yf, 
ir identiski vai līdzīgi automātiskās 
kondicionēšanas sistēmām, kurās 
izmanto R-134a dzesētājvielu.

*(GSP – Globālās sasilšanas potenciāls).

KĀPĒC IR VAJADZĪBA PĒC 
JAUNIEM AUTOMOBIĻU 
GAISA KONDICIONĒŠANAS 
AUKSTUMAĢENTIEM?

ADCat kods: R1234YF 5KG REFRIGERANT
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Belnet PAG 46

BELNET ir jāievieš kondicionēšanas sistēmās 
manuāli vai ar pneimatiskām ierīcēm; kad tas nonāk 
kondicionēšanas sistēmā, tas tūlīt likvidē metāla 
paliekas un izlietoto eļļu. 
 
ADCat kods: 
TR1009.01 - 1L                                                  
TR1055.01 - 5L

PAG 46 – PAG eļļa kondicionēšanas sistēmām ar 
R134a aukstumaģentu.

ADCat kods:
OL6001.P.P2 - 5L

Extreme Ultra EVAPORATOR CLEANER FOAM

EXTREME ULTRA – Labākais noplūžu blīvējums, 
kas atrisina visas problēmas, kas saistītas ar 
dzesējošās gāzes noplūdēm kondicionēšanas 
sistēmās. Līdzeklis ir bez polimēriem, un tas novērš 
noplūdes līdz pat 0,3 mm.

ADCat kods:
TR1163.AL.J7 - 0,006L

EVAPORATOR CLEANER – Pūtu tīrītājs A/C 
sistēmas iztvaicētājam.

ADCat kods:
AB1049.J.01 - 0,2L

POE 68 Vacuum Pump Oil - ISO 32

Premium PAG Blue Brilliant

POE 68 – POE eļļa kondicionēšanas sistēmām
ar R134a aukstumaģentu.

ADCat kods:
OL6016.K.P2 - 1L 
OL6016.P.P2 - 5L

VACUUM PUMP OIL– Eļļa kondicionēšanas sistēmu 
vakuumsūkņiem. 

ADCat kods:
OL6053.M.P2 - 0,5L

PREMIUM PAG – PAG eļļa elektrisko un hibrīda 
transportlīdzekļu kondicionēšanas sistēmām ar 
aukstumaģentiem R134a un R1234yf.

ADCat kods: 
OL6057.M.P2 - 0,5L

Atrodiet dzesējošās gāzes noplūdes ar BLUE 
BRILLIANT: gāzu noplūdes meklējošo krāsu 
redzamu UV starojumā. Paredzēts visām 
automašīnu kondicionēšanas sistēmām ar R1234yf 
aukstumaģentu.

ADCat kods:
TR1121.Q - 0,25L

External TOTAL CARE

EXTERNAL – Hermētiķis automašīnas 
kondicionēšanas sistēmām, novērš noplūdes līdz 5 
mm.

ADCat kods:
TR1166.A.01

Aerosols + putas ar zondi gaisa kondicionēšanas 
sistēmas tīrīšanai.

ADCat kods:
Citronu aromāts, 0,1L - RKAB47
Persiku aromāts, 0,1L - RKAB45
Ābolu aromāts, 0,1L - RKAB49
Ābolu aromāts, 0,2L - RKAB42

Extreme INTERIOR PURIFIER

Universal PAG SealUP

PAG 100 Super Dry

EXTREME - Hermētiķis auto kondicionieriem. 
Kārtridžs ar R134a adapteri, blisteriepakojums.

ADCat kods: 
TR1062.C.J7 -  0,03L

INTERIOR PURIFIER – Aerosols kondicionieru 
tīrīšanai, citronu aromāts.
 
ADCat kods:
AB1059.F.01 - 0,1L

UNIVERSAL PAG – Universāla PAG eļļa gaisa 
kondicionēšanas sistēmām ar aukstumaģentu R134a. 

ADCat kods:
OL6043.M.P2 - 0,5L 
OL6002.P.P2 - 5L

SEALUP ir profesionāļu izvēle noplūžu
novēršanai starp A/C sistēmas vītnēm,
blīvēm un savienojumiem. SEALUP veido
ciešu kārtu, tomēr paliek elastīga un viegli
noņemama.

ADCat kods:
TR1157.Y.01 - 0,05L

PAG 100 – PAG eļļa kondicionēšanas sistēmām ar 
R134a aukstumaģentu.

ADCat kods:
OL6003.K.P2 - 1L

SUPER DRY – ir dehidratācijas piedeva, kas 
palīdz novērst mitruma veidošanos gaisa 
kondicionēšanas sistēmās un saldēšanas 
iekārtās.

ADCat kods:
TR1132.C.J7 - 0,03L

PRECES GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMĀM

PREČU PASŪTĪŠANA ADCAT SISTĒMĀ

Lai uzzinātu vairāk tehniskās 
informācijas par produktu, 
nospiediet uz ikonas 
“Tehniskā informācija”.



12 13

KONDENSATORS KOMPRESORS

Būtiskākais siltuma apmaiņas elements 
aukstumaģenta agregātstāvokļa maiņai sistēmā.

Kondensators ir novietots automašīnas priekšpusē un 
ir parasti piesaistīts tādiem citiem siltuma apmaiņas 
elementiem dzinēja nodalījumā, kā dzesēšanas 
radiatoram vai starpdzesētājam.

Kondensatora uzdevums ir nodrošināt aukstumaģenta 
agregātstāvokļa pāreju no gāzveida šķidrā stāvoklī. 
Šo procesu sauc par kondensācijas procesu, kurā 
dzesējošās vielas siltums tiek apmainīts ar apkārtējo 
gaisu.

Populārākie NISSENS kondesatori Populārākie NISSENS kompresori

Gaisa kondicionēšanas sistēmas sirds

Kompresors saspiež aukstumaģentu 
un transportē caur sistēmu, izveidojot 
augsta un zema spiediena zonas. 

Kompresors ir būtisks gaisa 
kondicionēšanas sistēmas darbības 
efektivitātei. Tas ļauj aukstumaģentam 
mainīt savu agregātstāvokli no gāzes 
šķidrā veidā un plūst caur dažādiem 
sistēmas komponentiem, kā arī caur 
augsta un zema spiediena pusēm.

ADCat kods Pielietojums

94310 AUDI A3 1996-2003
940178 AUDI, VW, SKODA, SEAT TFSI, TDI
94684 AUDI, VW, SKODA, SEAT TFSI, TDI
940110 BMW F-Series
94758 CITROEN C4 2004-
940044 FORD MONDEO IV, GALAXY EcoBoost, TDCi
940006 HYUNDAI i30, KIA CEE'D Petrol
94768 OEPL ASTRA H, ZAFIRA B CDTI
94385 OPEL ASTRA G, ZAFIRA A DTI
94384 OPEL ASTRA G, ZAFIRA A DTI
94598 OPEL VECTRA C CDTI
940119 OPEL VIVARO, RENAULT TRAFFIC
94826 PEUGEOT CITROEN 2006-
94628 SKODA FABIA, VW POLO 2000-2008
940103 VOLVO S80 I, V70 II, S60 I, XC70
94525 VOLVO S80 I, V70 II, S60 I, XC70
940155 VOLVO S80 II, V70 III
940089 VOLVO XC90 I
94179 VW PASSAT -1997
94831 VW PASSAT TDI 2005-2014
94575 VW SHARAN, FORD GALAXY -2010
94690 VW TOURAN, CADDY III

ADCat kods Kompresora tips Eļļas 
tilpums Pielietojums

89052 6SEU14C 115 ml AUDI A4,A6,Q5
89049 6SE12C 200 ml AUDI A6 2.5 TDI
89224 SD7V16 130 ml AUDI, FORD, VW, SKODA -2010
89211 7SEU17C 150 ml AUDI, FORD, VW, SKODA -2014
89020 7SE17C 150 ml AUDI, FORD, VW, SKODA -2014
89116 7SEU17C 150 ml BMW E60,F07
89074 10S17C 160 ml CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD
89033 7SEU16C 150 ml MB C,E,G,M,R,S-CLASS, SPRINTER,VITO
89042 SD6V12 145 ml OPEL ASTRA G, ZAFIRA A
89313 DCS-17IC 230 ml OPEL VIVARO, MOVANO
89055 SD7V16 145 ml PEUGEOT 206,306,406, BOXER, EXPERT
89309 5SE12C 120 ml TOYOTA AVESNIS, COROLLA VERSO D-4D
89350 KC-88 120 ml VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II
89036 7SEU17C 150 ml VW TOUAREG 2.5,3.0 TDI
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Populārākie DENSO 
kompresori

ADCat kods Kompresora tips Eļļas tilpums Pielietojums

DCP02041 6SEU14C 120 ml AUDI A4 2000-2008
DCP02042 6SEU14C 120 ml AUDI A4,A6,Q5
DCP02037 6SEU14C 130 ml AUDI A6 2.7 TDI
DCP32045 7SEU17C 140 ml AUDI, VW, SKODA, SEAT -2014
DCP02050 6SEU14C 95 ml AUDI, VW, SKODA, SEAT -2014
DCP05092 7SEU17C 180 ml BMW E90,E60
DCP17053 7SEU17C 150 ml MB C-CLASS
DCP50122 5SE12C 90 ml TOYOTA AVESNIS, COROLLA VERSO D-4D
DCP32006 7SEU17C 140 ml VW TOUAREG 2.5,3.0 TDI

Pirms pavasara pārdošanas kulminācijas, DENSO OE kvalitātes kompresori var palīdzēt autodarbnīcām un izplatītājiem 
nodrošināt augstākā līmeņa servisu.
Kādreiz esot luksusa funkcija lielākajai daļai automašīnu, gaisa kondicionēšanas sistēmas ir kļuvušas par nozares standartu 
lielākajai daļai automašīnu ražotāju. Šobrīd, kad pavasaris beidzot ir pienācis, kopā ar siltākiem laika apstākļiem nāk arī 
nozares plašākas iespējas nekā jebkad iepriekš, darbnīcām un izplatītājiem piedzīvojot pieaugošu pieprasījumu pēc gaisa 
kondicionēšanas komponentiem.

DCP02042 DCP02037DCP02041

DCP32045

DCP17053

DCP02050

DCP50122

DCP05092

DCP32006

PIEPRASĪJUMS PĒC AUGSTAS KVALITĀTES KOMPRESORIEM 
UZKURINA PAVASARA PĀRDOŠANAS APJOMUS

Gaisa kondicioniera kompresors atrodas 
gaisa kondicionēšanas sistēmas sirdī, liekot 
cirkulēt  aukstumaģentam, kas ir būtisks kopējai 
sistēmas funkcionēšanai. Aukstumaģents 
cirkulē cauri gaisa kondicionēšanas sistēmas 
spolēm un vārstiem, ražojot vēsu gaisu, tādējādi 
bez pilnībā darbojoša kompresora nedarbosies 
visa gaisa kondicionēšanas sistēma.
Tas nozīmē, ka kompresori ir rūpīgi jāuztur 
labā kārtībā, bet, kad nepienācīgas apkopes 
vai nepareizas uzstādīšanas rezultātā rodas 
darbības kļūmes, tas darbnīcām var kļūt par 
dārgu un ilgu procesu. 
Kompresoriem ieņemot tik būtisku lomu dzinēja 
darbībā, augstākas kvalitātes kompresoru 
piedāvāšana var sniegt lielas priekšrocības – 
nodrošināt paaugstinātu efektivitāti, sniegumu 
un uzticamību visai kondicionēšanas sistēmai.
DENSO izmanto savu vadošo OE kompetenci, 
piedāvājot pēcpārdošanas tirgus klientiem 
augstākās kvalitātes detaļas, kas ir izstrādātas 
atbilstoši OE standartiem.
DENSO OE kvalitātes gaisa kondicionieru 
programma pēcpārdošanas tirgus klientiem 
piedāvā 100% OE kvalitāti visā rezerves gaisa 
kondicionieru kompresoru klāstā, piedāvājot 
maksimāli augstu kvalitāti, kas palīdz 
darbnīcām, izplatītājiem un autovadītājiem.

www.denso-am.eu

Iepazīstiet!

• Precīza atbilstība 
transportlīdzekļa 
specifikācijām.

• Augstākā līmeņa kvalitāte.

• 100% OE pēcpārdošanas tirgus 
programma.

• Vadošais ražotājs tirgū.

Automobiļu rezerves daļām jāiederas automašīnā tikpat labi kā oriģinālajām, un to uzstādīšanai ir jābūt vieglai un vienkāršai.

DENSO detaļas pilnībā atbilst šādām prasībām, tāpēc nav pārsteigums, ka deviņas no desmit automašīnām ir aprīkotas ar 
DENSO oriģinālajām detaļām.

Tādām detaļām kā mūsu kondicionieru kompresori, kas nevainojami darbojas pat pie ekstremāli augstām temperatūrām. 
Mums uzticas lielākie automobiļu ražotāji. Uzticies arī Tu!
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Valeo kompresori
Kompresors ir dzesēšanas kontūra galvenais elements, jo tas nodrošina dzesētājvielas 
cirkulāciju kondicionēšanas sistēmā.

100% OE detaļu izsekojamība Nolietoto detaļu saņemšana no 
klientiem;
Šķirošana saskaņā ar tehniskās 
detaļas numuru

Demontēšana;
Sūkņa līnija /  

sajūga līnija

Mazgāšana 
/ strūklakas 
mazgāšana / 
tribofinīcija

Apakšelementu 
atjaunošana 

un kontrole; 45 
vizuālās, elektriskās 

un funkcionālās 
pārbaudes

Nodilušo detaļu 
nomaiņa; Jaunu 

detaļu ievietošana 
ilgizturības nodrošināšanai 

(visi blīvgredzeni, blīves un 
gultņi)

Ar likumu 
aizliegto 

materiālu 
aizstāšana 
(Cd, Cr+5)

100% produkcijas galīgā 
pārbaude;

Noplūdes pārbaude, 
funkcionālā pārbaude, 
uzpildīšana ar slāpekli

Valeo kompresoru 2013. gada klāsts
5% pieaugums autoparka pārklājumā, 
54 jauni detaļu numuri, 77% autoparka 
pārklājums Eiropā.
Valeo ir oriģinālo iekārtu piegādātājs 
jaunajam Renault Clio IV, Volksvagen Golf V 
& VI, Dacia Logan, Sandero, Duster un Lodgy 
(2012.), Mercedes-Benz un Volvo modeļiem.
Jauno preču klāsts priekš 32 Eiropas un 
22 Āzijas automašīnu modeļiem, tostarp 
Hyundai i30 1.4/1.6 (2006.), Kia Picanto 
1.1/1.0/1.1 CRDi (2004.), Kia Sorento 2.5 CRDi 
(2002.)…

Atjaunotie kompresori – 
arī Valeo preču klāstā

ADCat kods Apraksts Pielietojums

509189 Blīvgredzenu komplekts AUDI, VW, SEAT, SKODA
509196 Blīvgredzenu komplekts MERCEDES
509201 Blīvgredzenu komplekts OPEL
509208 Blīvgredzenu komplekts TOYOTA, LEXUS
509209 Blīvgredzenu komplekts VOLVO, SAAB
509216 Izplešanās vārsts Visiem modeļiem
509217 Izplešanās vārsts Visiem modeļiem
509294 Blīvgredzenu komplekts BMW
509296 Blīvgredzenu komplekts OPEL
509724 Blīvgredzenu komplekts Visiem modeļiem
509725 Blīvgredzenu komplekts Visiem modeļiem
509734 Ventiļu komplekts Visiem modeļiem
509735 Ventiļu komplekts Visiem modeļiem

Populārakie gaisa kondicionēšanas sistēmu remonta komplekti no VALEO 

BLĪVGREDZENI

ADCat kods: 509734 ADCat kods: 509725ADCat kods: 509189ADCat kods: 509724 ADCat kods: 509208

Padoms
Lai gaisa kondicionētāja sistēmai būtu labs blīvējums, vienmēr pārliecinieties, ka jaunais blīvgredzens 
ir tāds pats kā oriģinālā – tās pašas formas un izmēra. Notīriet blīvgredzenu un vietu, kurā tas jāliek. 
Blīvgredzens jāapsmērē ar eļļu, kas atbilst gaisa kondicionētāja sistēmas pielietošanai.

Funkcija
Blīvgredzeni hermētiski noslēdz gaisa kondicionētāja sistēmu. Tie palīdz novērst aukstumaģenta 
noplūdes.

Nomaiņa
Blīvgredzeni jāmaina, kad:
novēršat aukstumaģenta noplūdi,
veicat detaļu nomaiņu,
tīrāt gaisa kondicionētāja sistēmu.

ADCat kods Apraksts Pielietojums

699357 Gaisa kondicioniera kompresors

AUDI - A1, A3, Q3, TT (modeļiem no 2008. g.)
SKODA - FABIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMSTER, 
SUPERB, YETI (modeļiem no 2007. g.)
VW - visiem modeļiem no 2006. g.
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Populārākie produkti gaisa kondicionēšanas sistēmām no VALEO

ADCat 
kods Apraksts Pielietojums

813140 Kompresors VOLVO
817777 Kondensators AUDI, VW, SKODA
817647 Kondensators OPEL, SAAB
814171 Kondensators RENAULT TRAFFIC
817608 Kondensators RENAULT MEGANE, SCENIC
508665 Spiediena slēdzis RENAULT
509662 Spiediena slēdzis AUDI, VW, SKODA, OPEL
509485 Spiediena slēdzis OPEL, SAAB
509216 Izplešanās vārsts Visiem modeļiem
509217 Izplešanās vārsts Visiem modeļiem
509355 Ventilatora vadības bloks RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, NISSAN
509505 Ventilatora vadības bloks BMW
509900 Ventilatora vadības bloks OPEL VIVA, RENAULT TRAFFIC
515079 Ventilatora vadības bloks CITROEN

JAUNAIS KLĀSTS

“OESPECTRUM”
LABĀKA KVALITĀTE 

UN JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

“ORIGINAL”

“ROADMATIC”

www.monroe-oespectrum.com

MĒRĶA AUTO: Augstākās kvalitātes segments: vieglie automobiļi, 
 vieglie komerciālie un apvidus auto.
AUTO VECUMS: 4-12 gadi

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA: Jauna, revolucionāra tehnoloģija Monroe R-TECH² 
 ar iepriekš nebijušu auto vadāmības un kontroles līmeni, 
 kas samazina asas kustības braukšanas laikā. Paļāvība,
 izturība un veiktspēja.

LIELISKA KVALITĀTE 
UN SNIEGUMS UZ CEĻA

www.monroe.com

MĒRĶA AUTO: Vidējais segments: populārākie vieglie automobiļi,
 vieglie komerciālie un apvidus auto.
AUTO VECUMS: 4-17 gadi

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA: Augstas kvalitātes amortizators, kas ražots tajā pašā 
 rūpnīcā un ar to pašu tehnoloģiju kā tie, kas jūsu auto 
 uzstādīti kā oriģinālais aprīkojums.

2 GADI
GARANTIJA

www.monroe.com

MĒRĶA AUTO: Daži atlasītie vecie modeļi vieglo automobiļu segmentā.
AUTO VECUMS: 12 gadi un vairāk…

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA: Labs līdzsvars starp stabilitāti uz ceļa un preces cenu.

APSTIRPINĀTA TEHNOLOĢIJA, 
KAS PIELĀGOTA AUTO PRASĪBĀM

5 GADI
GARANTIJA

pasaules 
vicečempions WRC

2x

2x uzvaras 
WTCC 2016

uzvaras 
24h Le Mans
3x

M612_210x297_Monroe_New_Range_SA_LV_03-HR.pdf   1   3/05/17   09:49

ADCAT SISTĒMĀ VAR 
ATRAST ALTERNATĪVAS 
PRECES

Atrodiet preci 
pēc preces 

koda.

Atrodot preci, 
nospiediet uz ikonas 
“Alternatīvas”, kas 
parādīs analogus 
Jūsu meklētajam 
produktam.

ADCat kods: 509355 ADCat kods: 509505 ADCat kods: 509662



Bosch tehnoloģija – no motosporta līdz sērijveida 
ražošanai:  aizdedzes sveces, kas atbilst visaugstākajām 
prasībām.
Intervija ar aizdedzes sveču speciālistiem 
Ronaldu Riteru un Bernardu Mulleru – divi 
Bosch aizdedzes sveču izstrādes inženieri 
stāsta 100 gadu veiksmes stāstu par 
autosportā izmantotajām Bosch aizdedzes 
svecēm, kuras var izmantot arī “parasti” 
auto braucēji. Parasti autosportam veidotās 
aizdedzes sveces agrāk vai vēlāk ir pieejamas 
arī sērijveida auto, vismaz nedaudz modificētā 
veidā.

Kā sākās Bosch saistība ar autosportu?

Riters: Bosch darbība autosportā sākās ļoti agri. 
Tas bija īsi pēc 1900. gada, kad notika pirmās 
lielās auto sacīkstes. 1901. gadā Dienvidfrancijā 
sacensībās Nica-Salona-Nica uzvarēja 35 
zirgspēku Mercedes, kas bija aprīkots ar Bosch 
magneto aizdedzes sistēmu. Pēc diviem gadiem 
Īrijā Gordon Bennett sacensībās uzvarēja 
beļģis Kamils Jenacijs (Camille Jenatzy) ar 
60 zirgspēku Mercedes, kas bija aprīkots 
ar Bosch zemsprieguma magneto aizdedzi. 
Jenacijs drīz kļuva par Bosch reklāmas seju 
– tēlu “Sarkano velnu” (“Red Devil”). Tomēr 
pirms Pirmā pasaules kara Bosch izstrādāja 
pirmās aizdedzes sveces, kas paredzētas tieši 
autosportam. Šī agrīnā iesaistīšanās izveidoja 
ceļu uz šī brīža Bosch Motorsport Service 
(MSD), izveidojot plašo Bosch produktu klāstu 
pieejamu sporta nolūkiem.

Kopš 1970. gada Porsche ir veiksmīgi 

Aizdedzes sveču 
informācija

sadarbojies ar Bosch un Porche Carrera 
Cup sacensībās uzticējies Bosch aizdedzes 
svecēm kopš 1991. gada. Šajās sacensībās 
izmantotie dzinēji ļoti līdzinās tiem, kas ir 
sērijveida automašīnās.

Līdz mūsdienām Bosch aizdedzes sveču 
attīstībā daudz ieguldījusi “ekstrēmo 
pētījumu testu laboratorija”, t.i. – veikusi 
grūtus pārbaudījumus zem lielas slodzes.

Kurās šī brīža sacensībās tiek izmantotas 
Bosch aizdedzes sveces?

Riters: Bosch aizdedzes sveces tiek 
veiksmīgi izmantotas vairākās sacensībās 
visā pasaulē. Pieminēšu vispopulārākās.

Kopš tika izveidots DTM 2000. gadā 
līdz mūsdienām tā komandas izmanto 
gan Bosch sistēmu kompetenci, gan 
Bosch aizdedzes sveces. Papildu citiem 
produktiem, piemēram, dzinēja vadības 
sistēmām vai sensoriem, Bosch sniedz arī 

aizdedzes sveces visām DTM komandām: Audi, 
BMW, Mercedes. Šīs sveces ir īpaši veidotas, 
lai tiktu galā ar lielo slodzi, ko rada V8 motori 
ātruma sacensību laikā.

Pat Formula 1 sacensībās, kur izmanto 
sarežģītu hibrīdu dzinējus, vairāku komandu 
veiksme ir cieši saistīta ar Bosch aizdedzes 
svecēm. Un, protams, nevaram aizmirst par Le 
Mans un CART sacensībām, kas ir vienlīdzīgas 
Formula 1, tikai ASV. Arī tur izmanto Bosch 
aizdedzes sveces.

Vai visas sacensībās izmantotās aizdedzes 
sveces ir līdzīgas vai tām ir atšķirības? 
Piemēram, Formula 1 un rallija automašīnās.

Riters: Slodze, kas svecēm jāiztur dažādās 
sacensībās ir atšķirīga.

Formula 1 sacensībās tiek nobraukti aptuveni 
300 km, savukārt Le Mans tie ir 5000 km. 
Parasti dzinēji tiek darbināti uz pilnu jaudu, 
tāpēc aizdedzes sveces ir pakļautas lielam 
termiskam spiedienam.

Savukārt pasaules rallija sacensībās  ir citas 
prasības motoriem, līdz ar to arī aizdedzes 
svecēm. Šādās sacensībās parasti izmanto 1,6 
l tiešās iesmidzināšanas turbo dzinēju, kas ir 
līdzīgi kā sērijveida ražotajām automašīnām. 
Kamēr tā saucamās “parastā ceļa” daļas 
izbrauc ar diezgan zemiem apgriezieniem 
(rpm) kā jau parastā satiksmē, īpašajās daļās 

Bosch aizdedzes sveces autosportā: 
veiksmīgas jau no paša sākuma. 
1913. gada Bosch reklāmas plakāts ar 
leģendāro “Sarkano velnu” – reklāmas 
tēlu, kas balstīts uz beļģu sacīkšu 
braucēju Kamilu Jenaciju.

Trases kā pētījumu laboratorijas aizdedzes 
svecēm. 
Bernds Mulers un Ronalds Riters ir divi 
ļoti pieredzējuši Bosch aizdedzes sveču 
inženieri un eksperti to pielietojumā 
autosportā. Viņi paskaidro kā Bosch 
aizdedzes sveču tehnoloģija, kas sākotnēji 
paredzēta sacensībām, ir iegājusi arī 
sērijveida automobiļu ražošanā un 
pēcpārdošanā.

Vili Kaušens vada Porche 917/10 300 km 
sacensībās Nurburgringā, 1973. gada aprīlī.

		Auto – Porche 917/10 Turbo;

		Dzinējs – 12 cilindru 180º gaisdzesēts 
dzinējs ar turbokompresoru;

		Veikstpēja – 736 kW (1000 zs)

		Aizdedzes sveces – Bosch. Šiem 
jaudīgajiem dzinējiem Bosch izstrādāja 
pasaulē pirmo aizdedzes sveci ar 
nodilumizturīgām dārgmetāla elektrodu 
galiem centrālajam elektrodam un 
zemētājam. Tas veidots no platīna un 
nodrošina labāko iekšdedzi jebkurā laikā 
– arī izturības sacensībās.

Avots: Porche AG

Sacensību dalībnieki paļaujas uz 
Bosch aizdedzes svecēm 24 stundu 
Le Mans sacensībās, Indy Car Series, 
Brazilian Stock Car Series un DTM 
sacensībās. Un tam ir iemesls. Pat 
lielākā daļa Formula 1 komandas 
izmanto Bosch aizdedzes sveces.

Bosch aizdedzes sveces 
autosportā. 
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1 Nospiediet uz oranžas 
mājas ikonas, lai uzzinātu 
vairāk informācijas par 
piegādi.

Jaunajā logā būs parādīta 
informācija par preces 
piegādes termiņiem un 
cenu.

ADCAT SISTĒMĀ VAR PASŪTĪT PRECES PA TIEŠO NO RAŽOTĀJA

nepieciešama droša darbība augstā 
temperatūrā un zem liela spiediena, 
kas bieži apvienots ar putekļaina gaisa 
ieplūdi. Līdz ar to termiskā spiediena 
apjoms uz aizdedzes svecēm rallijā ir 
daudz plašāks nekā cita veida sacensībās.

Kas attiecas uz materiāliem un 
tehnoloģiju, mūsu mērķis ir izstrādāt 
labāko aizdedzes sveci katrām prasībām. 
Mēs to paveicam ciešā sadarbībā ar 
dzinēju ražotājiem. Starp citu, tas 
neattiecas tikai uz mūsu autosporta 
aizdedzes svecēm. Arī sērijveida auto 
oriģinālā aprīkojuma aizdedzes sveces 
tiek īpaši izstrādātas attiecīgajam 
motoram un sadarbībā ar auto ražotājiem 
visā pasaulē.

Cik autosports ir svarīgs aizdedzes 
sveču izstrādei?

Mulers: Ja runājam par Bosch autosporta 
aizdedzes svecēm, katram sacensību auto tipam 
tiek izstrādāta īpaša veida svece. Mēs izstrādājam 
jaunas aizdedzes sveces uz katru jaunu sacensību 
sezonu. Tāpēc pēdējās divās desmitgadēs mūsu 
izstrādes nodaļa ir izveidojusi aptuveni 400 
dažādu tipu autosporta aizdedzes sveces.

Bosch ir atsevišķa nodaļa, kas nodarbojas ar 
autosporta aizdedzes sveču ražošanu. Tā atrodas 
mūsu ražotnē Bambergā un izgatavo visas Bosch 
autosporta aizdedzes sveces. Piemēram, arī tās 
sveces, kas izmantotas CART sacensībās ASV, ir 
ražotas Bambergā.

Kāpēc Bosch aizdedzes sveces autosportā ir tik 
populāras?

Mulers: šajā nozarē Bosch pamata ideja ir 
izveidot un ražot aizdedzes sveces, kas atbilst 
specifiskām klientu prasībām. Tas nozīmē, ka 
katra no svecēm ir izveidota pēc pasūtījuma.

Sadarbības kvalitāte ir ļoti svarīga 
komandām, kas atbild par dzinējiem, 
it īpaši tāpēc, ka Bosch ir vienīgais 
aizdedzes sveču ražotājs, kas to piedāvā. 
Citi ražotāji piedāvā tikai sērijveida 
aizdedzes sveces.

Līdz ar to klientam piemērota produkta 
izstrāde ir izšķiroša Bosch kompetence. 
Un, protams, mūs klienti var pilnībā 
paļauties uz mūsu ražotajām svecēm un 
to spēju strādāt skarbos apstākļos. Tas ir 
vairākkārt pierādījies gan sacīkšu trasē, 
gan uz parastiem ceļiem.
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Stabilitāte ar
Applus 
produktiem!
www.aplus-automotive.com

Applus ir vadošais  stūres iekārtu un balstiekārtu rezerves daļu ražotājs un eksportētājs automobiļu 
pēcpārdošanas tirgū kopš 1992. gada. Pēdējo 25 gadu laikā Applus uzņēmums koncentrējies uz kļūšanu par 
galveno eksportētāju uz Eiropas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas un Āfrikas valstīm. 

Šobrīd Applus turpina būt līderis šajā jomā, uzņēmums ir enerģisks, spēcīgs, dinamisks un atpazīstams ar 
pašreizējiem investīciju projektiem, ikgadējo ražošanas jaudu vairāk kā 36 miljoni vienību, un 18 000 dažādu 
detaļu piedāvājumu pasažieru un smago automobiļu produktu klāstā.
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DELPHI STŪRES IEKĀRTAS UN BALSTIEKĀRTAS 

Sākot ar produktu diapazona paplašināšanu 
un beidzot ar pilnībā jaunām detaļām un 
risinājumu kompleksiem Delphi stūres 
iekārtu un balstiekārtu klāstā tagad ir vairāki 
aizraujoši uzlabojumi un papildinājumi. Tas 
mūsu klientiem ļauj vieglāk nekā jebkad 
agrāk atrast tieši viņiem nepieciešamos 
stūres iekārtu un balstiekārtu risinājumus.

Stūres iekārtu komplekti — kompleksi 
risinājumi. Delphi stūres iekārtas sistēma, 
kurā ietilpst augšējā un apakšējā piekares 
svira, stabilizatora stieņu atsaites un stūres 
pirksti, kā arī rezerves uzgriežņi un skrūves, ir 
komplekss stūres iekārtas risinājums, kas tās 
uzstādītājam ļauj nomainīt visus daudzsviru 
balstiekārtas sistēmas komponentus, ar 
kuriem aprīko augstākās klases automobiļus. 
Ikviens Delphi stūres iekārtas komplekta 
komponents ir izgatavots atbilstoši OE 
kvalitātes standartiem nevainojami sader 
kopā un darbojas tādā pašā veidā kā OE 
detaļas.

Stūres iekārtu un balstiekārtu klāstā tagad 
ir vairāk nekā 5000 detaļu.
Delphi stūres iekārtas un balstiekārtas, 
kuru diapazons aptver piekares sviras / 
šķērssviras, lodšarnīrus, stūres mehānisma 
stieņus, stabilizatora stieņus, dzinēja 
spilvenus, stūres mehānisma gofrētos 
pārvalkus, kā arī plašu bukšu klāstu, kurās 
gumija ir savienota ar metālu, uzņēmumam 
ļauj saviem klientiem piedāvāt vairāk 

nekā 5000 kataloga detaļu numurus, 
tādējādi aptverot visu Eiropas mehānisko 
transportlīdzekļu parku.

Pilnībā jauni produkti — vairāk nekā 300 
kataloga detaļu numuri.
Delphi jaunākais stūres iekārtu un balstiekārtu 
katalogs (S190/27) tagad ir būtiski papildināts 
ar vairāk nekā 300 jaunām detaļu numuru 
vienībām. Pateicoties tam, ka Delphi katalogs 
ir viegli lasāms, tam ir daudzvalodu formāts, 
kā arī detaļu aprakstus papildina kvalitatīvi 
attēli, tagad tajā vieglāk nekā jebkad agrāk 
atradīsiet tieši tās detaļas, kuras meklējat. 
Noteikti lūdziet savam vietējam Delphi 
izplatītājam kataloga eksemplāru.

Ieteikumi par vertikālo horizontālo 
stiprinājumu un bukšu montāžu.
Uzstādīšanas padomi:
•	 Vienmēr izmantojiet jaunu skrūvju un 

uzgriežņu komplektu, ja tāds ir pieejams, 
un obligāti nomainiet arī visus montāžas 
bloķēšanas fiksatorus, piemēram, nyloc 
tipa uzgriežņus.

•	 Ievērojiet visus tehniskās apkopes 
rokasgrāmatas norādījumus, un 
pievelciet visus stiprinājumus atbilstoši 
ražotāja ieteicamajiem griezes momenta 
uzstādījumiem.

•	 Veicot piekares sviras / šķērssviras 

Jaunākās ziņas par Delphi oriģinālaprīkojuma (OE) kvalitātes produktiem
uzstādīšanu ar horizontālām buksēm, 
ir jāraugās, lai bukses skrūves būtu 
pienācīgi pievilktas, transportlīdzeklim 
esot neitrālā virsbūves klīrensā, proti, 
kad tas „sēž” uz riteņiem un ir ar 
uzstādītu balstiekārtu.

•	 Nekad nepievelciet bukses skrūves 
transportlīdzeklim esot paceltam 
gaisā. Pretējā brīdī gadījumā, kad 
transportlīdzeklis tiks novietots 
neitrālā augstumā un uz balstiekārtu 
radīsies spiediens, bukses „pacelsies”, 
kā rezultātā notiks to priekšlaicīga 
salūšana.

•	 Ja bukses nebūs uzstādītas pareizi, tās 
tiks pārslogotas, un rezultātā radīsies 
gumijas plīsumi.

•	 Šaubu gadījumā, pirms veicat jebkādas 
darbības, skatiet ražotāja tehniskās 
apkopes rokasgrāmatu.

•	 Putekļu sargi ar uzlabotu izturību.

Putekļu sargiem, kuri ir sastopami dažiem 
Delphi stūres iekārtu produktiem, tagad ir 
jauna konstrukcija ar uzlabotu hloroprēna 
gumijas sastāvu, kas saglabā savu izturību 
pat galējās temperatūras vērtībās, tādējādi 
palīdzot aizsargāt iekšējos komponentus un 
nodrošinot brīvu lodšarnīra kustību.

DELPHI BREMZES

Delphi ir paziņojis par vairākiem nozīmīgiem uzlabojumiem tā bremžu sistēmu produktu portfelī, tostarp par atjauninātu bremžu šķidrumu, jaunu 
bremžu smērvielu, pilnībā pārklātiem diskiem, uzlabotiem varu nesaturošiem bremžu klučiem, pārstrādātu bremžu šķidruma iepakojumu un 
kompleksu  diska sistēmu ar iestrādātiem gultņiem.

Mēs nemitīgi uzlabojam un attīstām savu produktu klāstu

Diski ar pārklājumu. Kādreiz vienīgi luksusa vai augstas veiktspējas segmenta 
automobiļiem pieejamie pilnībā pārklātie vai krāsotie diski, tagad ir atrodami daudzu 
mūsdienu Eiropas ģimenes auto OE bremžu sistēmās. Kaut gan paši diski ir izgatavoti 
saskaņā ar oriģinālaprīkojuma (OE) specifikācijām un pielaidēm, tieši to pārklājums ir tas, 
kas ļauj sajust to atšķirību. Pretstatā agrāk tikai viegli iemērktiem eļļā Delphi jaunie pilnībā 
pārklātie diski videi draudzīgā veidā tiek vienmērīgi apsmidzināti ar sudrabotu Geomet 
pārklājumu un pārslveida pulveri uz ūdens un cinka bāzes, nodrošinot nevainojamu 
aizsardzību pret koroziju un kosmētiski daudz pievilcīgāku krāsas pārklājumu.

Diski ar gultņiem. Delphi disku ar iestrādātiem gultņiem klāsts ir audzis no 18 līdz 51 
detaļu numuriem, kas uzņēmumam ļauj piedāvāt Eiropā plašāko šo detaļu klāstu. Klientiem 
tagad ir pieejami diski ar iebūvētiem gultņiem, ABS devēju gredzeniem un stiprināšanas 
piederumiem — populārākajiem Citroen, Peugeot, Renault, Nissan, Opel/Vauxhall un 
Mercedes automobiļu modeļiem. Tā kā šie drošību noteicošie komponenti nereti diska 
nomaiņas brīdī tiek bojāti, diski ar iestrādātiem gultņiem ievērojami atvieglo tehniķu darbu. 
Katrs no diskiem (ar gultni) tagad ir pieejams divās versijās katram no turpmāk uzskaitītajiem 
auto modeļiem:

•	BG9132RS / BG9132RSC – Renault Grand Scenic III 2009.
•	BG9136RS / BG9136RC – Renault Megane II 2004.
•	BG9137RS / BG9137RSC – Renault Megane III 2008.

Vara savienojumus nesaturoši bremžu kluči. Delphi ir samazinājis vara savienojumu 
saturu savos bremžu klučos līdz 0,5 procentiem — desmit gadus pirms to pieprasa ASV 
tiesību akti, turklāt saglabājot augstu transportlīdzekļa veiktspēju un drošības līmeni. Ir 
aprēķināts, ka nogulsnējumi no bremžu klučiem veido pat pusi no visa vara, kas nonāk 
pilsētu ūdens sistēmās. Varš ir ļoti toksisks ūdens organismiem, tāpēc vara bremžu kluči 
var radīt būtisku kaitējumu videi. Izmantojot 130 dažādus berzes komponentus, lai radītu 20 
unikālus sakausējumus, Delphi ir radījis tādu aizmugurējā riteņa berzes sakausējumu, ko 
plaši izmanto tādiem populāriem bremžu kluču modeļiem kā, piemēram, LP565, kas nesatur 
varu vispār. Mūsu bremžu sistēmas komponentu jaunais sastāvs paildzina to kalpošanas 
laiku un uzlabo noturību pret izbalēšanu.

•	 Varu nesaturoša smērviela.
Delphi produkts, kas ir izgatavots no eļļas, kurai nav minerālas izcelsmes, ir augstas veiktspējas bremžu smērviela, kas aizstāj nepieciešamību 
pēc tradicionālajām smērvielām uz vara bāzes, kurām piedēvē negatīvu ietekmi uz automobiļu elektriskajām sistēmām un to, ka tās mazina 
trokšņa slāpēšanu, kā arī izraisa diskomfortu automobiļa vadītājam. Delphi bremžu smērviela nesatur varu un skābes, un nodrošina ilgstošu 
aizsardzību pret koroziju, turklāt neizraisa iekrāsošanos. Mūsu eļļa, kura garantē augstu spiediena stabilitāti, nodrošina ilgtermiņa eļļošanu un 
nerada problēmas automobiļa elektriskajiem komponentiem.

•	 Jauns bremžu šķidruma sastāvs.
Delphi ir atjauninājis bremžu šķidruma sastāvu, kā arī tā pārdošanas iepakojuma dizainu. Bremžu šķidrums tagad ir dzidrāks un tīrāks, un tajā ir 
izmantots mazāk pārstrādātu un toksisku ķīmisko vielu, kas ļauj iegūt labāku tā konsistenci, rezultātā produkts ir videi nekaitīgāks, visaugstākās 
kvalitātes un ar samazinātu toksisko ietekmi. Jaunāko CLP tiesību aktu prasībām atbilstīgā Delphi jaunā bremžu šķidruma iepakojumam ir skaidrāk 
salasāms marķējums, drošs skrūvējams korķis, kā arī ar īpašu tehnoloģiju sakausēta plastmasa, lai šķidrumu būtu iespējams uzglabāt ilgāk, kā arī 
pasargātu to no mitruma radīta piesārņojuma. Mūsu bremžu šķidruma pudeles etiķetes ir lakotas, lai nodrošinātu, ka tās ilgāk izskatās kā jaunas, 
savukārt šķidruma iepakojums tagad ir vēl izturīgāks un lietotājam ērtāks.

ADCAT SISTĒMA 
ĻAUJ JUMS VEIDOT 
SORTIMENTU

Ja Jūs nevarat atrast Jums 
nepieciešamo produktu 
un vēlētos to redzēt mūsu 
klāstā, Jūs varat viegli 
paziņot mums par to.

Nospiediet uz 
saspraudes ikonas, 
izvēlieties atbilstošu 
tēmu un uzrakstiet 
mums ziņu.

Labdien,

 

Mēs velētos redzēt šo produktu jūsu sortimentā 

tuvākajā nākotnē. Iepriekš pateicamies.

PREČU PASŪTĪŠANA 
ADCAT SISTĒMĀ

Atrodot nepieciešamo 
preci, Jūs varat 
noskaidrot piegāžu 
grafikus, nospiežot uz 
ikonas “Piegādes”.
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Pārliecinies, ka elpo viegli.
FreciousPlus - biofunkcionālais salona filtrs, kas aiztur 
alergēnus, sēnītes un cietvielu daļiņas.

Kad izplūdes gāzes, piesārņojošās vielas un alergēni iekļūst automašīnas salonā, ceļošana ar auto var ātri kļūt par 
nepatīkamu pieredzi. Parastais salona filtrs tikai novērš putekļu, ziedputekšņu, dīzeļdegvielas kvēpu un nepatīkamu 
smaku iekļūšanu transportlīdzeklī, savukārt, jaunais FreciousPlus no MANN-FILTER sniedz papildus komfortu un 
aizsardzību. Tas aiztur gandrīz 100 % alergēnu un bloķē praktiski visu baktēriju, pelējumu un daļiņu iekļūšanu salonā. 
Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.frecious-plus.com

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Aizsargā 
sevi ar FreciousPlus!

FreciousPlus_Advert_MF_210x297mm_InDesign_LV_0816_MHDE.indd   1 17.08.16   09:05

Jauni OEM kvalitātes dīzeļdegvielas filtri 
efektīvai ūdens atdalīšanai
Automechanika Frankfurt: MANN-FILTER piedāvā jaunos PU 9005 z un PU 10 011 z dīzeļdegvielas filtrus.

MANN-FILTER 2016. gada autonozares izstādē Automechanika Frankfurt pārsteidza ar jauniem 
pēcpārdošanas tirgus filtrācijas risinājumiem. Laika posmā no 13. līdz 17. septembrim pasaulē vadošajā 
autobūves nozares izstādē 3. hallē filtrācijas iekārtu profesionālis MANN+HUMMEL prezentēja jaunus 
PU 9005 z un PU 10 011 z dīzeļdegvielas filtrus ar MANN-FILTER zīmolu. Turklāt MANN-FILTER izstādes 
apmeklētājiem prezentēja vēl arī citus produktus no tā iespaidīgā gaisa, eļļas, degvielas un salona filtru 
portfeļa. 

Modernajām dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmām ir nepieciešama augstākās tīrības pakāpes 
degviela. MANN-FILTER nodrošina atbilstību šīm prasībām piedāvājot divus jaunus augstas veiktspējas 
PU 9005 z un PU 10 011 z dīzeļdegvielas filtrus, kuri tagad spēj vēl labāk apmierināt pat visprasīgāko 
pēcpārdošanas tirgus klientu vajadzības. 

MANN-FILTER produktu portfelī tiek piedāvāti vairāk nekā 4600 filtru veidi, kuri aptver vairāk nekā 98% 
no Eiropas automobiļu un transportlīdzekļu tirgus. Visā pasaulē MANN-FILTER klāsts ietver 6200 filtru 
veidus, kurus izmanto vairāk nekā 225 000 spēkratu modeļiem. MANN-FILTER produktu augstā kvalitāte 
ir 1000 MANN+HUMMEL pētniecības un attīstības komandas darbinieku centienu un pūliņu nopelns. 
Vācijas Patentu un preču zīmju birojs 2015. gadā uzņēmumu jau piekto reizi pēc kārtas ierindoja 50 
aktīvāko vietējo patentu pieteicēju starpā. MANN+HUMMEL šobrīd pieder vairāk nekā 3000 patentu 
pieteikumu, patentu un reģistrētu dizainparaugu.

IZMANTOJIET APJOMA ATLAIDES ADCAT SISTĒMĀ

PREČU PASŪTĪŠANA 
ADCAT SISTĒMĀ

Šī ikona pie preces 
cenas nozīmē, ka tai 
ir piemērota apjoma 
atlaide.

Nospiežot uz apjoma 
atlaides ikonas Jūs 
redzēsiet informāciju, 
no kāda apjoma tā 
sākas.

Nospiežot uz 
dzeltenās mājas 
ikonas, Jūs varat 
uzzināt, kad prece tiks 
piegādāta uz Centrālo 
vai jebkuru citu 
noliktavu.



28 29

SYNTENCE 
LV 0W-20
Jaunākās paaudzes VAG dzinējiem

Eurol prezentē Eurol Syntence LV 0W-20, motoreļļa ar pagarinātu maiņas 

intervālu uz PAO bāzes jaunākās paaudzes VAG benzīna un dīzeļdzinējiem. Eurol 

Syntence LV 0W-20 ir degvielu taupoša motoreļļa, kas ir piemērota VAG EA888 

paaudzes III 2.0 TFSI 140 kW, VAG EA897 paaudzes 3.0 TDI CR 160 KW un VW 

1.5 TSI 96 KW / 110kW dzinējiem. Šādi dzinēji kopš 2015. gada ir Audi A4, S4, 

A5, S5, RS5 un Q7 modeļos, un drīzumā parādīsies vairākos Seat, Volkswagen 

un Škoda modeļos.
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GAISA KONDICIONĒŠANAS IEKĀRTAS GALVENĀS 
SASTĀVDAĻAS

Kompresors
Veic gāzes saspiešanu, lai palielinātu aukstumaģenta šķidruma spiedienu 
kontūrā. Parasti kompresoru ar papildu dzensiksnas palīdzību piedzen au-
tomobiļa motors. Hibrīda un elektriskajos automobiļos kompresoru piedzen 
elektromotors. 

Virzuļkompresors
Šis ir pašlaik visplašāk izmantotais kompresoru veids, tam ir vairāki virzuļi 
un slīpais disks.

Tāda kompresora darbības princips ir šāds. Slīpais disks griežas ar 
vārpstu, izraisot virzuļu iekšējo aksiālo kustību, ko veido iesūkšanas un 
saspiešanas fāzes. Vārstu plāksnes abos kompresora vākos nodrošina 
sūkšanas un izplūdes fāzes katram cilindram automātiskā secībā.

Skrūves tipa kompresors

Šis kompresors būtībā sastāv no divām spirālēm. Viena no tām ir nekustī-
ga, otra kustīga, un to griež kompresora piedziņas vārpsta. 



30 31WWW.EURECAR.ORG — 7

G
A
I
S
A 

K
O
N
D
I
C
I
O
N
Ē
Š
A
N
A
S 

I
E
K
Ā
R
T
A
S 

G
A
L
V
E
N
Ā
S 

S
A
S
T
Ā
V
D
A
Ļ
A
S

Darbības pamatā ir gāzes pārvietošana no spirāles ārējās zonas (kur ir 
ieplūde) uz centru, kur kameras apjoms pamazām samazinās.

Kondensators

Siltummaiņi

Gaisa kondicionēšanas kontūrā parasti ir divi siltummaiņi: kondensators 
un iztvaicētājs. Tie pārnes sistēmā cirkulējošā šķidruma siltumu.

Šis siltummainis atrodas motora nodalījumā, parasti ir uzstādīts pirms dze-
sēšanas radiatora un dzesē šķidrumu, kas cirkulē tajā. 

Kondensatorus var izgatavot dažādos veidos atkarībā no izmantotās teh-
noloģijas. Visbiežāk ir sastopami kondensatori ar vara caurulēm un alumī-
nija ribām, kondensatori ar plakanas caurules spirāli un paralēlās plūsmas 
kondensatori.

Spirāles kondensators Paralēlās plūsmas 
kondensators

Iztvaicētājs

Tas atrodas klimata vadības blokā. Tas ir zemspiediena kontūra galvenā 
sastāvdaļa. Aukstumaģents nonāk iztvaicētājā divos agregātstāvokļos, 
daļēji šķidrs un daļēji gāzveidīgs, jo spiediena samazināšanās rezultātā 
pazeminās viršanas temperatūra.
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Spirāles iztvaicētāji sastāv no 
plakanas caurules ar daudziem 
iekšējiem kanāliem.

Cauruļiztvaicētāji sastāv no dau-
dzām paralēlām caurulēm, kuras 
sagrupētas vairākās sekcijās un 
galos savienotas ar metinātiem 
līkumiem.

Plākšņu iztvaicētāji sastāv no 
daudzām paralēlām plāksnēm.

Ir trīs dažādi iztvaicētāju konstrukcijas veidi:

Izplešanās vārsts

Tas šķir sistēmas augstspiediena daļu no zemspiediena daļas un atrodas 
pie iztvaicētāja. Tā uzdevums ir šķidruma plūsmas regulēšana augstspie-
diena kontūrā, lai šķidrums varētu iztvaikot zemspiediena daļā.

Izplešanās vārsta vietā var būt cita ierīce, ko sauc par droseļvārstu vai di-
afragmas vārstu. Šāda veida vārsts nepieļauj plūsmas regulēšanu, tāpēc 
tas jāizmanto kopā ar regulējamas jaudas kompresoru, lai būtu iespējams 
regulēt šķidruma plūsmu. Tam ir kalibrēta atvere, kas laiž cauri noteiktu 
aukstumaģenta procentuālo daudzumu. Tāpēc spiediens samazinās un 
šķidrums izplešas.
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Filtrs-žāvētājs atrodas augstspiediena kon-
tūrā, un tā galvenais uzdevums ir šķidrā 
aukstumaģenta uzkrāšana, piesārņojumu 
fi ltrēšana, lai tie nesasniegtu izplešanās 
vārstu, un — iespēju robežās — kontūra at-
brīvošana no ūdens, kas var būt ļoti kaitīgs.

Dažiem modeļiem ir kontroles lodziņš, un 
burbuļu parādīšanās tajā liecina par to, ka 
augstspiediena kontūrā pirms izplešanās 
vārsta ir tvaiki. Iemesls var būt gāzes trū-
kums, ūdens klātbūtne kontūrā vai izplešanās 
process pašā fi ltrā.

Dažās gaisa kondicionēšanas sistēmās ir cita 
veida fi ltrs-žāvētājs, ko dēvē par akumulāci-
jas vai savācējtvertni. No augstāk aprakstītās 
sistēmas tas atšķiras ar to, ka ir uzstādīts 
zemspiediena kontūrā, jo darbojas ar daudz 
mazāku spiedienu. Tādēļ tam nav kontroles 
lodziņa, jo aukstumaģents fi ltrā ir gāzveida 
stāvoklī.
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Filtrs-žāvētājs

Drošības ierīces

Līdz ar gaisa kondicionēšanas ierīcēm šķidrā aukstumaģenta kontūrā ir 
uzstādīti drošības vārsti un spiediena devēji, kas aizsargā šo kontūru.

Kompresora drošības vārsts

Drošības vārsts izlaiž daļu šķidruma, ja augstspiediena kontūrā spiediens 
pārsniedz 30 bar, lai tādējādi aizsargātu sistēmas komponentus. Parasti 
tas ir uzstādīts kompresoram.

Spiediena devēji  

Spiediena devēju uzdevums ir kontūra daļu, jo īpaši kompresora, avārijas 
novēršana, ja ir pārāk augsts vai citādi nepareizs spiediena līmenis. Devēji 
var atrasties augstspiediena vai zemspiediena kontūrā.

Augstspiediena devēju parasti uzstāda pirms vai pēc kondensatora — at-
karībā no ražotāja. Zemspiediena devējs atrodas zemspiediena caurulē 
starp iztvaicētāju un kompresoru.
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BIEŽĀKĀS ATTEICES 

Kad gaisa kondicionēšanas sistēma darbojas, tās mezgli un daļas tiek noslogotas, un šo slodžu iemesls ir sistēmas darba temperatūra un spiediens. 
Dažas sistēmas detaļas vai iestrēgt vai salūzt, tām var parādīties noplūde. 

Viena no biežākajām gaisa kondicionēšanas sistēmas problēmām ir slikta 
smaka no ventilācijas atverēm. Tās iemesls ir mitrums ap iztvaicētāju, kas 
rodas, kad gaiss plūst caur iztvaicētāja ribām. Mitrumā attīstās pelējums 
un baktērijas, tāpēc smaka kļūst stiprāka. Lai šo problēmu atrisinātu bez 
iztvaicētāja izjaukšanas, izmanto tīrīšanas līdzekli aerosola veidā.

 Lietošanas instrukcija.

1. Izmantojot automobiļa apkures sistēmu, nožāvējiet iztvaicētāja virs-
mu. Lai to izdarītu, jums jāiestata maksimālā apkures vai klimata kon-
troles temperatūra, bet gaisa sadalītājs jānoregulē zemajā stāvoklī.

2. Ļaujiet sistēmai darboties apmēram 10 minūtes maksimālas recirku-
lācijas režīmā.

3. Kad mitrums ir pilnīgi likvidēts, noregulējiet klimata kontroles sistēmai 
nelielu sildīšanu, neļaujot ieslēgties gaisa kondicionēšanai.

4. Pēc tam iesmidziniet aerosolu gaisa ieplūdes un ventilācijas izplūdes 
atverēs. Ļaujiet tīrīšanas līdzeklim iedarboties 10 minūtes, kamēr kli-
mata kontroles sistēma darbojas recirkulācijas režīmā.

5. Pēc tīrīšanas izžāvējiet iztvaicētāju un gaisa kondicionētāja bloka 
iekšpusi tādā pat veidā kā šīs procedūras pirmajā posmā.

6. Nobeigumā atveriet automobiļa durvis un vēdiniet salonu 10 minūtes.

Cita bieži sastopama problēma ir ļoti zems gaisa spiediens difuzora atve-
rēs. Tā parasti mēdz būt, kad fi ltrs ir piesārņots ar ziedputekšņiem —vai nu 
sliktas apkopes dēļ, vai laikā, kad gaisā ir daudz ziedputekšņu. Šo problē-
mu atrisina, nomainot fi ltru.

B
I
E
Ž
Ā
K
Ā
S 

A
T
T
E
I
C
E
S



34 3516 — WWW.EURECAR.ORG

• Iestrēgšana vai iekšējs bojājums var rasties sliktas eļļošanas dēļ vai arī tāpēc, ka aukstu-
maģents ir šķidrā agregātstāvoklī.

• Ar īpašu ultravioletās gaismas lukturi vizuāli pārbaudiet vietas, kur var būt aukstumaģenta 
noplūde. 

• Ar kontūram pievienotu uzpildes staciju pārbaudiet augstspiedienu un zemspiedienu.
• Pārbaudiet, vai spolē ir pareizs spriegums, kā arī spoles pretestību un izolāciju no zemes.  

• Ja ir iestrēgšana vai iekšējs bojājums, tad kompresors jānomaina.
• Ja kompresoram ir ārējas noplūdes, tad nepieciešams nomainīt attiecīgās blīves, kuras 

piegādā ražotājs.
• Ja nav pareizs spiediens vienas vai vairāku kompresora detaļu nodiluma dēļ, tad remonts 

ir iespējams, ja ražotājs piegādā attiecīgās rezerves daļas; pretējā gadījumā jānomaina 
kompresors. 

• Ja spolē ir pārrāvums vai bojāta izolācija no zemes, tad jānomaina elektromagnētiskais 
sajūgs.

Kondensators

Kondensatora virsmā radušies caurumi korozijas rezultātā, svešķermeņi aizspros-
tojuši ribas, noplūde ieplūdes vai izplūdes savienojumos.

Vizuāli pārbaudiet kondensatora izskatu un stiprinājumus, kā arī pārliecinieties, ka 
gaisa kanālos nav svešķermeņu. Pārbaudiet, vai metinātie savienojumi ir veseli un 
vai skrūvsavienojumi pievilkti ar atbilstošu griezes momentu. 

Ja radušies caurumi, nomainiet kondensatoru. Ja kondensators nav pareizi pie-
stiprināts, tad piestipriniet pareizi. Ja kondensators ir aizsērējis, izņemiet sveš-
ķermeņus no kondensatora ribām. Ja savienojumi nav hermētiski, tad nomainiet 
savienojumu blīvgredzenus. Ja ir bojāti kondensatora metinātie savienojumi, tad 
nomainiet kondensatoru.

Virzuļkompresors

• Iestrēgšana vai iekšējs bojājums
• Aukstumaģenta noplūde
• Zema kompresora efektivitāte
• Elektromagnētiskā sajūga atteice

PĀRBAUDĪTA 
KVALITĀTE

Eurol  turpina sadarbību ar Tomu Koronelu, pasaules salona 

automobiļu čempionāta (WTCC) zvaigzni. Pagājušogad WTCC 

čempionātā Koronels izcīnīja divas uzvaras. Arī šogad viņš ir 

noskaņots uz iekļūšanu TOP reitingā. Koronels: “Eurol produkti 

pārsniedz augstākos kvalitātes standartus pat grūtākajos 

apstākļos. Es esmu lepns pārstāvēt šo starptautisko zīmolu.”

 




