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Cienījamie partneri,
Vasara ir pašā plaukumā un atvaļinājumu laiks arī sācies. Tomēr mēs 
turpinām strādāt, lai iepriecinātu jūs ar informāciju par jaunajām tirgus 
tendencēm. Šo numuru esam  nolēmuši veltīt tēmai, par kuru arvien 
palielinās interese, tieši, elektriskie automobiļi – transporta līdzekļi, kurus 
arvien biežāk sākam sastapt mūsu ikdienas dzīvē.
Šai sakarā, šo transportlīdzekļu apkopes un remonta jautājumi kļūst aktuāli.
Šajā numurā jūs iepazīsieties ar informāciju par elektrisko automobiļu 
uzbūvi un rekomendācijām to apkopē.

Vēl vēlējāmies jums pastāstīt par dažiem jaunumiem un pagājušiem 
pasākumiem.

Mēs turpinām strādāt pie piedāvājuma papildināšanas un piedāvājam 
sekojošo jauno produktu klāstu (plašāka informācija ADCat sistēmā):
• Triscan – ABS sensori (papildinājums līdz 180 jaunām pozīcijām); 
• Stellox – bagāžnieka un motora pārsega gāzes atsperes; 
• Ajusa – turbokompresoru eļļas padeves caurules;
• Zimmermann – bremžu diski un kluči;
• B Car – pārnesumkārbu troses;
• Intermotor – aizdedzes spoles.

Tāpat šajā laika posmā ir notikušas vairāku ražotāju apmācībās: 
• Bosch („Euro 6“ dzinēju apskats, devēji un dzinēja vadības elementi);
• Walker & Monroe (Walker izplūdes sistēmas, izplūdes gāzu emisijas 

regulējošie likumi, Monroe balstiekārtas detaļas, amortizatoru 
darbība);

• TRW (TRW pēcpārdošanas tirgū, bremžu sistēmas un balstiekārtas 
detaļas, dažādi montāžas gadījumi);

• Total (vieglo un lieljaudas transportlīdzekļu motora eļļas, kā arī eļļas 
lauksaimniecības tehnikai).

Īpaši vēlos apsveikt iepriekšējo akciju uzvarētājus! Kā arī atgādināt par 
šobrīd notiekošo “Multibrand” akciju (ar iespēju vinnēt iespaidīgas balvas 
– televizorus, viedtālruņus, kafijas aparātus un daudzas citas balvas), par 
kuru ir liela interese mūsu klientu vidū.
Un visbeidzot, vēlos jums novēlēt notvert siltos mirkļus un vairāk saules 
mūsu Baltijas vasaras dienās, kā arī smelties spēka rudens sezonai. 
Visiem veiksmi,

Nikolajs Želņins,
SIA “AD Baltic” direktors

SATURS
AD BALTIC JAUNUMI

PIEGĀDĀTĀJU JAUNUMI

ELEKTRISKIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

Iespaidi no pēdējām vasaras sezonas tehniskajām apmācībām 4. lpp.

6. lpp.

8. lpp. 

10. lpp.

12. lpp.

14. lpp.

16. lpp.

18. lpp. 

20. lpp.

21. lpp.

31. lpp. 

33. lpp.

SCHAEFFLER: INA zīmola pieredze dzinēju segmentā

SIDEM: aizsarggumiju unikālas īpašības – sajūti starpību! 

TRISCAN: iespaidīgs detaļu klāsts un nevainojama kvalitāte

KYB: instrukcijas Peugeot 407 priekšējā tilta 
amortizatoru nomaiņai

AJUSA: starptautiskās tirdzniecības līderis pēcpārdošanas tirgū

Elektriskā transportlīdzekļa noteicošie raksturlielumi

Eiropas apstiprinājumi un noteikumi

Elektriskā transportlīdzekļa vispārējā uzbūve

Piedziņas sistēmas galvenie komponenti

Rekuperatīvā bremžu sistēma

Klimata kontroles sistēma

Keep your engine younger for longer
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Citroën Racing atgriežas un joprojām izvēlas Total kā FIA WRC* tehnisko partneri. TOTAL QUARTZ 
motoreļļas uzticamību ekstremālākajos apstākļos apliecina jaunā Citroën C3 iespaidīgā uzstāšanās 
WRC sacensībās.

Pārbaudīta sacensībās. Pieejama ikvienam.

www.lubricants.total.com

VEIKTSPĒJA IR IZMĒĢINĀJUMS 
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IESPAIDI NO 
PĒDĒJĀM 
VASARAS 
SEZONAS 
TEHNISKAJĀM 
APMĀCĪBĀM
Pēdējo mēnešu laikā, mums atkal bija prieks 
uzņemt pie sevis pazīstamu rezerves daļu 
zīmolu pārstāvjus un iegūt vērtīgas zināšanas, 
kas palīdzēs mums, kā arī mūsu klientiem 
ikdienas darbā. 24. maijā TRW pārdošanas un 
mārketinga vadītājs Sergejs Horkovs (Sergey 
Khorkov) un produktu tehniskais vadītājs Viktors 
Ļebedevs (Victor Lebedev) mums pastāstīja 
par nesenajām TRW uzņēmuma izstrādnēm, 
materiāliem, kurus pašlaik izmanto bremžu 
disku, kluču un piekares daļu ražošanā. Bija 
interesanti uzzināt par pielaidēm, pie kurām var 
lietot bremžu diskus un klučus, pat ja uz tiem ir 
izveidojušies daži vizuāli defekti. Tika izskatītas 
montāžas nianses dažādiem auto modeļiem, kā 
arī dažādi garantijas pieteikumu gadījumi, no 
kuriem atsevišķi gadījumi tradicionāli izraisījuši 
smieklus zālē. Visu dienu konferenču zālē valdīja 
bezrūpīga atmosfēra, tāpēc dalībnieki aizgāja 
mājās labā noskaņojumā, lai atgrieztos atpakaļ 
nākamajā dienā pēc jaunas zināšanu porcijas – 
Bosch apmācībām.
Pēcpārdošanas tirdzniecības pārstāvis Igors 
Putra veltīja apmācības dažādu jaunās 
paaudzes Euro 6 standartam atbilstošu dzinēju 
strukturālajām īpašībām. Šie ir tādi dīzeļdzinēji, 
piemēram, kā BMW B-dīzeļdegvielas sērija, 
Mazda Skyactive D, Volvo D4 (Denso i-Art), 
VW EA288, kā arī benzīna dzinēji BMW 

Efficient dynamics family, Ford ECOboost un 
daudzi citi. Tika runāts par dažādu sensoru un 
dzinēja vadības elementu lomu: gaisa masas 
mērītāju, lambda zondu, EGR vārstu, ETA 
moduļu. Apmācības bija ļoti informatīvas, jo 
tika atspoguļoti aktuālākie ražotāja dati. Tas nav 
pārsteidzoši, jo Bosch vienmēr iet kopsolī ar 
attīstību un inovācijām.
Nedēļu vēlāk mēs atkal tikāmies seminārā, kuru 
vadīja viesi no Somijas – Monroe pārstāvis Kurts 
Lindroos (Kurt Lindroos) un Helsinku Metropolijas 
Tehniskās Universitātes vecākais pasniedzējs 
Heiki Parviainens (Heikki Parviainen). Mēs 
izskatījām Walker izplūdes sistēmas, DPF 
filtrus, katalizatorus un ķīmiskos procesus, kas 
tajos notiek. Īpaša uzmanība tika pievērsta 
jauniem noteikumiem, kas saistīti ar kaitīgu 
gāzu izmešiem atmosfērā, kas stājas spēkā 
šī gada septembrī. Otrā apmācību daļa tika 
veltīta Monroe amortizatoriem, viencaurules un 
divcauruļu amortizatoru un citu piekares detaļu 
darbības principiem. Semināra dalībniekus 
iepazīstināja ar jauno amortizatoru līniju Monroe 
OESpectrum, kurai ir piecu gadu garantija.
Vasaras AD Baltic rīkoto apmācību sezona 
tika noslēgta ar semināru par franču izcelsmes 
motoreļļām Total. Uzņēmuma pārstāvji 
Šimons (Szymon Kieloch) un Andžejs (Andrzej 
Husiatyński) izskaidroja dažādu veidu motora eļļu 
iegūšanu, starpību starp minerālu, hidrokrekinga 
un sintētisko eļļu, un dažādu piedevu uzvedību. 
Andžejs parādīja, kā, pamatojoties tikai uz 
iepakojuma norādītajām specifikācijām, 
uzzināt visu par motora eļļu un noskaidrot tās 
piemērotību konkrētam transportlīdzeklim. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta jaunās tehnoloģijas 
Total FE degvielu taupošajai motora eļļai 
lieljaudas transportlīdzekļiem, kas ļauj ietaupīt 
litru degvielas uz katriem 100 km nobraukuma.
Ir pienācis laiks mums visiem atpūsties un 
asimilēt šīs zināšanas, tāpēc mēs aizejam 
„vasaras brīvdienās“. Tiekamies mūsu semināros 
rudenī!

“Robert Bosch SIA” pēcpārdošanas tirdzniecības pārstāvis Igors Putra

“TRW KFZ Ausruestung GmbH” pārdošanas un 
mārketinga vadītājs Sergejs Horkovs

“TRW KFZ Ausruestung GmbH” pārdošanas un 
mārketinga vadītājs Sergejs Horkovs un un produktu 
tehniskais vadītājs Viktors Ļebedevs

Helsinku Metropolijas Tehniskās Universitātes 
vecākais pasniedzējs Heiki Parviainens

“Total Poland Sp. z o.o.” pārdošanas atbalsta vadītājs 
Andžejs Husjatinskis

_

__

www.zf.com/sachs

       SACHS sajūgi

Ieliek Jūs  ātrumā.
Izcili. Viegli. Visur.

Braukšanas uzsākšana kalnā, iekštelpu autostāvvietas,  nebeidzami 
sastrēgumi un līkumaini ceļi – katru dienu Jūs un Jūsu sajūgs 
uzņematies šo piepūli. SACHS sajūgi ar OEM kvalitāti viegli ieliek 
ātrumā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tie ir lielāko autoražotāju 
pirmā izvēle. Arī Jūs varat paļauties uz vācu kvalitāti, ko rada SACHS.
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Schaeffler, kas ir viens no pasaulē lielākajiem partneriem automobiļu rūpniecības sektorā, ar tā INA zīmola starpniecību piedāvā augsto tehno-
loģiju produktus svarīgākajām dzinēju sistēmām — gāzu sadales mehānisma piedziņai, dzinēja agregātu piedziņai (FEAD), dzinēja dzesēšanas 
un vārstu piedziņai. Automobiļu pēcpārdošanas tirgū mūsu uzņēmums piedāvā starpsistēmu portfeli, kurā ietilpst viedi remontdarbu risinājumi.  

„Pildot savu doto solījumu piedāvāt 
visplašāko produktu klāstu, mēs pastāvīgi 
pielāgojam savu portfeli tirgus vajadzībām, 
vienlaikus atvieglojot dzīvi saviem 
klientiem,” stāsta Schaeffler Automotive 
Aftermarket Produktu un Mārketinga 
nodaļas vecākais viceprezidents 
Roberts Felgers (Robert Felger). „Skaidra 
koncentrēšanās uz dzinēju mums ir ļāvusi 
ar vienotu zīmolu aptvert visas četras 
galvenās dzinēju izmantošanas jomas.”
Mūsdienās galvenais izaicinājums 
transportlīdzekļu izstrādātājiem ir 
samazināt degvielas patēriņu un CO2 
emisiju daudzumu, vienlaikus uzlabojot 
braukšanas komfortu. Dzinēju apjoma 
samazināšana, saglabājot jaudu, un hibrīdu 

Dzinēju ražošanas kompetence no INA. Visas 
galvenās dzinēja sistēmas zem viena zīmola. 

INA piedāvā starpsistēmu zināšanas un 
viedus remontdarbu risinājumus galvenajām 
dzinēju sistēmām: gāzu sadales mehānisma 
piedziņai un dzinēja agregātu piedziņai, 
dzesēšanas sistēmai un vārstu mehānismam.

Schaeffler ar tā INA zīmolu piedāvā savas zināšanas 
un pieredzi dzinēju segmentā
Visas galvenās dzinēja sistēmas ar vienu zīmolu

risinājumu izstrāde ir palīdzējuši sasniegt 
šo izaicinošo mērķi. Taču šīs norises 
arī rada izaicinājumus neatkarīgajiem 
pēcpārdošanas tirgus mehāniķiem. Proti, 
ražotājiem ir jāpiedāvā klientiem tādi 
remonta risinājumi, kas ļauj sarežģītus 
remontdarbus veikt darbnīcās. Pievienotā 
vērtība, ko sniedz INA, ir starpsistēmu 
zināšanas un viedi remonta risinājumi 
galvenajām dzinēju sistēmām: gāzu sadales 
mehānisma piedziņai, dzinēja agregātu 
piedziņai, dzinēja dzesēšanas un vārstu 
piedziņas sistēmām.

Veiksmīga vibrācijas 
samazināšana dzinēja 
agregātu piedziņā
Automobiļu pēcpārdošanas tirgum 
Schaeffler piedāvā plašu atsevišķu detaļu 
un remonta risinājumu (tā saucamos 
komplektus jeb KIT) klāstu dzinēja 
agregātu piedziņas apkopei un remontam. 
Uzņēmuma portfelī ietilpst INA FEAD 
komplekts, kas ir unikāls un universāls 
remontdarbu risinājums dzinēja agregātu 
piedziņai. „Pateicoties mūsu 40 gadu 
pieredzei automobiļu pēcapkalpošanas 
tirgū, mums ir nepieciešamās zināšanas, 
lai kombinētu pareizos remontdarbiem 
nepieciešamos komponentus,” stāsta 
Feldžers. „Remontdarbnīcu gadījumā tas 
nozīmē, ka tām vairs nav ilgi jāuzmeklē un 
jāpielāgo vajadzīgās detaļas risinājumam, 
ar kuru tām ir bijis jārod pašām. Tā vietā 
mēs piedāvājam visus attiecīgos nomaiņas 
komponentus, kas palīdz izvairīties no 
turpmākiem potenciāliem bojājumiem.” 

INA FEAD komplektā ietilpst ķīļsiksna, 
spriegošanas skriemeļi un spriegotājrullīši, 
kā arī visas nepieciešamās uzstādīšanas 
detaļas.

Atkarībā no transportlīdzekļa tipa un 
tā ekspluatācijas īpatnībām, remonta 
risinājumā var būt ietverts arī INA brīvgaitas 
ģeneratora skriemelis, vērpes svārstību 
slāpētājs vai ūdens sūknis. Katrs no šiem 
komponentiem ir pieejams arī kā atsevišķa 
oriģinālaprīkojuma kvalitātes rezerves 
detaļa, piemēram, atsevišķas siksnas. Īsāk 
sakot, INA FEAD KIT ir remonta risinājums, 
kurā ietilpstošie komponenti ir pārbaudīti 
lielas slodzes apstākļos. Tas samazina 
vibrācijas un uzlabo braukšanas komfortu.

Specializācija uz gāzu sadales 
mehānisma piedziņu un 
vārstu piedziņu
Schaeffler ir viens no lielākajiem automo-
biļu oriģināl aprīkojuma — ķēdes piedziņas 
sistēmu un to komponentu — ražotājiem. 
Pēcpārdošanas tirgum uzņēmums piedāvā 
pilnvērtīgu produktu klāstu siksnas pied-
ziņas, ķēdes piedziņas un vārstu piedziņas 
sistēmām, kā arī to attiecīgos remonta 
risinājumus. Mēs savu produktu portfeli 
nemitīgi pielāgojam tirgus vajadzībām un 
prasībām. Piemēram, reaģējot uz pieau-
gošo oriģinālaprīkojuma ķēdes piedziņas 
tirgus daļu, Schaeffler piedāvā plašu iz-
strādājumu klāstu šim segmentam, kas 
pieejams neatkarīgajiem pēcpārdošanas 
tirgus mehāniķiem.
Schaeffler ir lieliskas pozīcijas sadales vār-
pstas sistēmu pēcpārdošanas tirgū. Šajā 
portfelī ir atrodami gan hidrauliskie, gan 
elektriskie sadales vārpstas zobrati un vārs-
ti. Šie produkti nodrošina mainīgu vārs-
tu atvēršanas ciklu, kas, savukārt, uzlabo 
dzinēja efektivitāti. Mūsu portfelī ietilpst arī 

vārsta bīdītāji, vienpleca sviras, gala pied-
ziņas sviras, divplecu sviras un skriemeļu 
šķērssijas. Uzņēmuma jauno produktu 
klāstā ietilpst INA sadales vārpstu komplek-
ti un integrētie sadales vārpstu komplekti 
ar zobratu.

Inovatīvie ūdens sūkņi 
dzinēja dzesēšanas sistēmām
Pašlaik uzņēmums izstrādā dažādus ūdens 
sūkņu risinājumus, kas palīdzētu vēl vairāk 

Schaeffler ir viens no lielākajiem automobiļu oriģināl aprīkojuma — ķēdes piedziņas sistēmu 
un to komponentu — nozares līderiem. Automobiļu pēcpārdošanas tirgum paredzētie INA 
sadales vārpstas piedziņas ķēžu komplekti ideāli sader savā starpā, un ļauj novērst sekundāros 
bojājumus.

Schaeffler izstrādātais termouzraudzības modulis izmanto devēja kontrolētas rotācijas 
lāpstiņas, lai precīzi regulētu temperatūru motorā. Tas ļauj panākt līdz pat četru procentu 
ietaupījumu kā degvielas patēriņa, tā CO2 emisiju samazināšanas ziņā.

Schaeffler ir vienīgais oriģinālaprīkojuma 
piegādātājs automobiļu pēcpārdošanas 
tirgū, kas piedāvā kloķvārpstas 
atvienošanas ierīci ar vērpes svārstību 
slāpētāju, kas izolē maiņstrāvas ģeneratoru 
no kloķvārpstas vibrācijas. Pateicoties šai 
tehnoloģijai siksnas piedziņa darbojas 
daudz vienmērīgāk un klusāk, kā arī 
tas paildzina pašas piedziņas siksnas 
kalpošanas laiku.

samazināt degvielas patēriņu un CO2 
emisijas. Uzņēmums INA koncentrējas uz 
„dzesēšanu pēc pieprasījuma” (Cooling 
on demand) jeb uz mērķtiecīgo un uz pie-
prasījumu orientēto siltuma plūsmas kon-
troli transportlīdzekļos. Tas ir iespējams 
pateicoties Schaeffler izstrādātajam un ra-
žotajam termouzraudzības modulim (Ther-
mal management module — TMM), kas ir 
pieejams vienīgi neatkarīgajiem pēcpār-
došanas tirgus mehāniķiem. Šis modulis 
izmanto rotācijas lāpstiņas, ko kontrolē ar 
devēju, lai precīzi regulētu temperatūras 
līdzsvarošanu transportlīdzeklī. Tādējādi 
ar līdz pat trīs papildu regulējamiem dze-
sēšanas cikliem — proti, piedziņai, dzinēja 
eļļai un turbokompresoram — ir iespējams 
ātri panākt optimālu temperatūru. Tas 
ļauj termouzraudzības modulim regulēt 
dzinēja temperatūru sākot no aizdedzes ie-
slēgšanas — pilnībā uz pieprasījumu. Kādi 
tam ir ieguvumi? Ievērojami samazinās 
dzinēja uzsildes posms, kas par četriem 
procentiem samazina degvielas patēriņu 
un CO2 emisijas.
Tā kā termouzraudzības moduļa kom-
plektācijā ietilpst ūdens sūknis un visas 
nomaiņai nepieciešamās uzstādīšanas 
detaļas, tas ir pilnīgs remonta risinājums 
1,5 miljoniem VW Group transportlīdzekļi-
em visā pasaulē. Mūsu portfeli lieliski pa-
pildina mehāniskie, elektriskie sūkņi un 
vakuumsūkņi, kā arī visas to uzstādīšanai 
nepieciešamās detaļas. Turklāt papildus 
ūdens sūkņiem praktiskajā INA komplektā 
ietilpst spriegošanas skriemeļi, spriegotāj-
veltnīši un vadskriemeļi kopā ar ķīļsiksnām 
(ķīļrievu ķīļsiksnām), kā arī visi nepiecieša-
mie uzstādīšanas palīgpiederumi, tādi kā 
skrūves, uzgriežņi un blīves.
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Triscan augstākās kvalitātes ABS devēju portfelī ietilpst vairāk nekā 1300 detaļu.

Dānijas uzņēmuma Triscan, kas savu produkciju izplata praktiski visā Eiropā, 
darbība ir vērsta uz kompleksu risinājumu sniegšanu vairumtirgotāju/izplatītāju 
līmenī, un līdz ar to arī Eiropas brīvajam pēcpārdošanas tirgum. Triscan tālejošais 
mērķis ir nodrošināt nozarē vispilnīgāko moduļu programmu. Mūsdienu brīvajam 
pēcpārdošanas tirgum ir raksturīgs skaits spēlētāju, kur katrs pakalpojumu 
sniedzējs piedāvā salīdzinoši šauru produktu klāstu, aptverot vien dažus 
automobiļu zīmolus. Triscan ABS devēju programma ietver komponentus visam 
Eiropas autoparkam, kā arī Āzijas auto markām. Šobrīd programmā kopumā 
ietilpst vairāk nekā 1300 detaļu vienumu.

Nekādu kompromisu attiecībā uz kvalitāti 
Diemžēl situācija ir tāda, ka brīvajā pēcpārdošanas tirgū regulāri nonāk sliktas 
kvalitātes devēji. Zemas kvalitātes ietekme beigās mums visiem izmaksā ļoti 
dārgi, liek zaudēt laiku, un nāk par sliktu vispārējām attiecībām automobiļu 
īpašnieku, remontdarbnīcu un vairumtirgotāju starpā. „Mēs vienmēr ļoti nopietni 
esam izturējušies pret kvalitāti, un nodrošinām, ka tā atbilst mūsu ļoti augstajiem 
standartiem,” stāsta Triscan Produktu direktors Jorgens Grands (Jorgen Grand). 
„Visus devējus mēs izgatavojam saskaņā ar pēcpārdošanas tirgus specifikācijām 
un automobiļu rūpniecības standartu TS 16 949. Kā daļa no ražošanas procesa 
katram devējam veicam 100 % funkcionālo testēšanu.”

Rokas bremžu troses
Cita kompleksa produktu grupa, kurā mēs 
spējam nodrošināt ļoti plašu klāstu, ir rokas 
bremžu troses. Triscan ir pieejami vairāk 
nekā 2200 premium kvalitātes produktu 
vienumi. Visas rokas bremžu troses tiek 
ražotas saskaņā ar OEM specifikācijām. 
Tas nozīmē, ka visi piederumi, stiprinājumi, 
aizsargkomponenti u. c. ir 100 % identiski 
oriģinālajiem troses komponentiem, 
tādējādi mēs nodrošinām labāko iespējamo 
risinājumu no drošības un uzstādīšanas 
viedokļa. 

Trošu testēšana
Ikvienai trosei tiek pielikta testa slodze 
robežās no 50–1170 kg – atkarībā no 
konkrētās troses konstrukcijas īpatnībām 
un prasībām pret to. Tāpat troses pakļauj arī 
dažādiem izturības testiem un 1,5 miljoniem 
atkārtojumu. Papildus tam Triscan pats 
veic savu gumijas komponentu, piemēram, 

bremžu trošu, ozona testēšanu. Ozona testēšana ļauj noteikt gumijas komponentu 
izturību pret noārdīšanos, ko rada ozona iedarbība, un ir standarta testēšanas 
veids, ko izmanto piegādātāji, kas sniedz pakalpojumus autobūves nozarei. 
Ozona testēšana ražotājiem ļauj prognozēt, kāda būs viņu elastomēra produkta 
veiktspējas kvalitāte laika gaitā. Šo metodi arī bieži izmanto arī, lai nodrošinātu 
no jauniem vai potenciāliem avotiem iegādātu materiālu un komponentu kvalitāti. 
Kārtība ir šāda: gumijas paraugus ievieto īpašā kamerā, kurā tos pakļauj 
intensīvai ozona iedarbībai tādā koncentrācijā un ilgumā, kāds noteikts testēšanas 
specifikācijā vai standartā. Paraugiem, kuri neiztur ozona iedarbības pārbaudi, uz 
to virsmas parādās plaisas un dažkārt tie mēdz sadalīties divās daļās.

Triscan augstākās kvalitātes rokas bremžu trošu portfelī ietilpst vairāk nekā no 2200 
vienumi.

Šajā attēlā ir redzama piedziņas vārpstas putekļu gumija, kuru sagatavo noturības 
testēšanai pret ozona iedarbību. 

Triscan ABS devēji un rokas bremžu troses

IESPAIDĪGS DETAĻU KLĀSTS UN NEVAINOJAMA KVALITĀTE

www.trwaftermarket.com/en/cornermodule

Iepazīstieties – Kriss Kollars (Chris Kollar)  
TRW produktu grupas vadītājs 
Ziemeļamerikā.

Spēlējot hokeju “Spitfires” komandā 
vai strādājot pie TRW “Corner Module” 
(“Stūra modulis”) bremžu, stūres 
un balstiekārtas sistēmu detaļu 
piedāvājuma, Kriss ir apveltīts ar 
daudzām prasmēm, tomēr, lai gūtu 
rezultātus, ir jāzina kā tās visas apvienot. 

TRW “Corner Module” ekskluzīvais 
risinājums perfekti apvieno galvenos 
sistēmas elementus un nodrošina to 
darbību. Bremžu, stūres un balstiekārtas 
sistēmas precīzi savienotas maksimālai 
drošībai.

Patiesi labai veiktspējai paļaujies 
uz patiesiem oriģināliem!

Ieskaties Krisa stāstā – 
www.trwaftermarket.com/en/cornermodule

PATIESI 
ORIĢINĀLS
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INSTRUKCIJAS PEUGEOT 
407 PRIEKŠĒJĀ TILTA 
AMORTIZATORU NOMAIŅAI
Amortizatoru un atsperu nomaiņa Peugeot 407 (05.04.-) priekšpusē nav tik 
vienkārša, kā sākumā varētu likties, jo pieeja detaļām ir diezgan ierobežota, 
tāpēc nepieciešams salīdzinoši daudz demontēt. ICME ieteiktais nomaiņas 
laiks ir 1,5 h katrā pusē.

Auto aizmugurējai daļai OE amortizatorus piegādā KYB, savukārt priekšējos ražo 
paši PSA. KYB ir viens no pasaulē lielākajiem oriģinālā aprīkojuma amortizatoru 
ražotājiem. Gandrīz katrs ceturtais automobilis tiek standartā ražots ar KYB. Tā 
pati pasaules līmeņa produktu kvalitāte pieejama pēcpardošanas tirgū, tai skaitā 
Peugeot 407 priekšējam un aizmugurējam tiltam.

1. Noņemiet riepu.

2. Noņemiet sprosttapu un izņemiet no piedziņas vārpstas uzgriezni.

3. Ir ļoti svarīgi piestiprināt piedziņas vārpstu asij, lai tā nenokrīt un uzstādīšanas 
laikā netiktu bojāta. Tas arī novērsīs pusass šarnīra izjukšanu.  Darba izpildes laikā 
asij vajadzētu būt atbalstītai.

4. Atvienojiet apakšējo balsta sviru.

5. Atvienojiet stūres šķērsstieņa galu no stupicas.

6. Izņemiet stabilizatora atsaiti (augšējā stabilizatora skrūve izmantota arī lai 
nostiprinātu amortizatora apakšējo buksi).

7.  Atvienojiet abus riteņa rumbas konstrukcijas kronšteinus.  

8. No riteņa rumbas konstrukcijas izņemiet piedziņas vārpstu.

Piezīme: To ir vieglāk izdarīt ar speciālu rīku, bet tas iespējams arī ar parastajiem 
instrumentiem. 

Piezīme: Vēlāk būs pietiekami daudz vietas, lai izņemtu amortizatoru no zemākās 
puses.

9. Tad uzmanība jāpievērš daļai, kas ir zem dzinēja pārsega. Noņemiet vējstikla 
slotiņas, paceliet pārsega gumijas blīvējumu, amortizatora montāžas augšējo 
padziļinājumu, izceliet paneli starp pārsegu un vējstiklu. Tagad varat izskrūvēt trīs 
augšējās daļas skrūves (ar vienu roku turiet amortizatoru, lai tas nenokristu). Vēl 
neņemiet nost amortizatora augšējo uzgriezni.

10. Izceliet amortizatoru no riteņa arkas un ielieciet to labas kvalitātes atsperes 
savilcējā, vēlams ar spīlēm. Izjauciet detaļas. Izjauciet visas detaļas un rūpīgi 
pārbaudiet montāžas elementus, aizsargelementus un atsperi. Kamēr amortizators 
ir noņemts, tajā laikā var arī nomainīt šīs detaļas, jo tās ir tikpat nolietotas.

Salieciet jauno KYB amortizatoru, atsperi, atsitējgumiju komplektu un augšējo 
amortizatora atbalstu, kamēr viss ir nostiprināts saspiedējā ar savilktām spīlēm. 
Pārliecinieties, ka salikšanas laikā amortizatora kāta stabilizēšanai neizmantojat 
fiksējošās stangas, jo satvēriens var bojāt kāta gludo hroma pārklājumu, kā rezultātā 
tam nebūs atbilstošs kontakts ar blīvslēgu, un radīsies pāragra eļļas noplūde. 
Saliktā balstiekārtas vienība jāievieto zem riteņa arkas un jānofiksē tās pozīcijā, tad 
atgriezeniskā kārtībā var piestiprināt pārējās detaļas.

KYB iesaka pēc amortizatoru uzstādīšanas veikt riteņu regulēšanu.

KYB iesaka vienmēr mainīt abus amortizatorus un atsperes reizē.

Lai apskatītu video, kurā parādīts kā nomainīt Peugeot 407 priekšējo balstiekārtu, 
dodieties uz www.youtube.com/KYBEurope.

www.kyb-europe.com www.ajusa.es 

Ar vairāk kā 45 gadu vēsturi AJUSA ir pasaules mēroga spēlētājs automobiļu pēcpārdošanas tirgū. 
Mūsu apņemšanās nodrošināt augstāku kvalitāti, nepārtrauktas investīcijas pētniecībā, attīstībā un 
inovācijās,  pilns autoparka pārklājums visās produktu līnijās, kā arī lieliska klientu apkalpošana ir 
AJUSA un tās ekspertu komandas panākumu atslēga.

Auto industrijas izcilība
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HaynesPro 
WorkshopData™ 
visaptverošākais 

tehnisko datu kopums 
jūsu remontdarbnīcā.

workshopdata.com/touch

HaynesPro WorkshopData™ ļauj 
profesionāliem mehāniķiem veikt mūsdienīgu 
transportlīdzekļu diagnostiku, tehnisko apkopi 
un remontu. Tas sastāv no trīs atsevišķiem 
apkopes moduļiem.

Smart (Viedais modulis) ļauj samazināt laiku, 
kas tiek patērēts novēršot zināmas problēmas, 
jo piedāvā konkrētus risinājumus no ražotājiem 
un nozares speciālistiem.

Electronics (Elektronikas modulis) ir elektrisko 
sistēmu modulis, kurā ietilpst VESA – unikāls 
elektronisks palīgs, kas mehāniķiem ļauj ātri 
un precīzi identi� cēt sistēmas un komponentu 
kļūdas.

Tech (Tehniskās informācijas modulis) ietver 
intuitīvu un būtisku tehnisko informāciju, kas 
vienmēr ir  tehniķa rīcībā.

Izmēģiniet WorkshopData rīku bez maksas* 
– reģistrācija nav nepieciešama!

AD Baltic ir HaynesPro o� ciālais pārstāvis 
Baltijas valstīs.

Izmēģiniet mūsu sistēmu bez maksas* tieši tagad!

AJUSA katalogs ir viens no lielākajiem 
pēcpārdošanas tirgū – tajā ir vairāk kā 100 000 
dažādu produktu vienību. Pirms trīs gadiem 
AJUSA atklāja tās jaunāko produktu līniju – 
eļļas padeves caurules, un tai jau ir vairāk kā 
800 produktu vienību galvenajiem 
turbokompresoru ražotājiem.   Turklāt, tā 
atklāja otro katalogu ar turbokompresora 
blīvēm ar vairāk kā 850 pozīcijām, kas ietver 
lielāko daļu Garret, Holset, Gorgwarner, 
Mitsubishi, IHL, Toyota un Hitachi 
turbokompresoru lietojumu. AJUSA katalogi 
pieejami gan papīra, gan TecAlliance (Tec 
Doc) formātā.

AJUSA tradicionālā produktu līnija ir dzinēja 
galvas blīve. AJUSA sāka darboties pirms 45 
gadiem Spānijā, un ir kļuvis par vienīgo 
neatkarīgo ražotāju, kas piedāvā produktu 
nodrošinājumu gan Eiropā, gan Āzijā ražotiem 
automobiļiem, komerciāliem un lieljaudas 
transportlīdzekļiem. Izstrādā, ražo un izplata 
MLS, FiberMax un dažādas gumijas šķiedru 
un metāla gumijas blīves.

Kvalitāte visās produktu līnijās ir izcilības 
atslēga.    AJUSA visos ražošanas posmos 
izmanto jaunākās tehnoloģijas un tā Izpētes un 
testu centrā tiek radīti apstākļi, ar ko AJUSA 
norādītie produkti saskaras realitātē. Vēl viens 
AJUSA klientiem piedāvātais pluss ir tehniskie 
ziņojumi, ieteikumi par produktu uzstādīšanu 
un lietošanu.

Papildus tehniskiem ziņojumiem AJUSA 
kvalificētais personāls sniedz bezmaksas 
tehniskos kursus klientiem no visas pasaules 
un publicē video pamācības par visu produktu 
montāžu. Šie video apskatāmi AJUSA 
YouTube kanālā un tīmekļa vietnē, kur katrs 
video ir sasaistīts ar produkta atsauci, lai 
lietotājam atvieglotu meklēšanu.

AJUSA garantē drošu iepakojumu, un 
uzņēmuma piegādes ātrums izceļas citu vidū. 
Izpildes līmenis 2016. gadā bija 99,4%.

Visos AJUSA produktos iekļautais viedais 
marķējums racionalizē darbu mūsu klientiem, 
jo tas sniedz ievērojamu informācijas 
daudzumu.

Tiem ir QR kods, kas ļauj apskatīt visu 

AJUSA piedāvā pilnīgu katalogu, kura klāstā ir vairāk kā 100 000 dažādu blīvju 
komplektu, 190 hidrokompensatoru un 1568 sadales vārpstu. 

Auto industr i jas
izc i l ība

AJUSA, starptautiskās tirdzniecības
līderis pēcpārdošanas tirgū

produkta informāciju, kā arī sniedz tā 360º 
attēlu. Papildus vērtība, ko AJUSA sniedz 
pēcpārdošanas tirgū, ir lieliska klientu 
apkalpošana. Uzņēmumam ir īpaša nodaļa, 
kas ir atbildīga par e-pastā, tālrunī un internetā 
saņemto tehnisko jautājumu atbildēšanu 
rekordīsā laikā.

AJUSA strādā ar augstākās kvalitātes 
materiāliem.  Kvalitātes nodaļa veic pilnīgas 
pārbaudes gan gataviem produktiem, gan 
saņemtajiem izejmateriāliem, vienmēr 
garantējot  labākās kvalitātes produktus. 
AJUSA ir ISO 9001 sertifikāts par vispārējiem 
kvalitātes pārvaldības elementiem uzņēmumā, 
un ISO / TS 16949.

AJUSA –  GARANTĒTA KVAL ITĀTE

AJUSA ražošanā izmanto jaunākās 
tehnoloģijas, un tam ir savs Izpētes 
un testu centrs.

14



16 172 — WWW.EURECAR.ORG

Mūsdienu sabiedrības locekļi, neatkarīgi no viņu labklājības līmeņa, nevar 
pienācīgi funkcionēt vai izdzīvot bez pienācīgas un regulāras enerģijas 
piegādes, kas aptver veselu enerģijas cikla procesu (iepirkšanu, sagata-
vošanu un piegādi) un veido ievērojamu daļu no vispasaules ekonomiskās 
sistēmas. 

Nākamajā tabulā ir sniegta klasifi kācija, kas no 2013. gada tiek veikta par 
enerģijas patēriņu pēc tās avota globālā mērogā. No visiem zināmajiem 
enerģijas avotiem daži rada daudz lielāku piesārņojumu nekā citi, kā arī 
daži ir ekonomiskāki par citiem.

Enerģijas padeve

IEVADS

Gadu gaitā automobiļu nozarē ir panākti vērā ņemami tehnoloģiskie sas-
niegumi, taču nav šaubu, ka viens no svarīgākajiem notikumiem ir bijusi 
elektriskā transportlīdzekļa ieviešana.
Par pirmās elektrisko transportlīdzekļu paaudzes aizsākumu ir uzskatāms 
1839. gads, kad šādus automobiļus sāka piedāvāt auto ražotājs Roberts 
Andersons (Robert Anderson). Elektroenerģija tika uzglabāta atkārtoti 
neuzlādējamās baterijās. Līdz ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru iz-
gudrošanu 1880. gadā, autobūvētāji sāka lielā apjomā ražot elektriskos 
transportlīdzekļus vēl pirms transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem.
Ātruma rekordu 1899. gadā pārspēja elektriskais transportlīdzeklis ar no-
saukumu „La Jamais Contente” („Neremdināmais”), kas pateicoties Toma-
sa Edisona (Thomas Edison) dzelzs–niķeļa akumulatoriem spēja attīstīt 
ātrumu līdz pat 105 km/h. Automobiļu revolūcijas maksimumposmā 90% 
no visiem pārdotajiem transportlīdzekļiem bija elektriskie automobiļi.
Tomēr neskatoties uz to šo transportlīdzekļu ražošana apsīka to ierobe-
žotā nobraukuma un veiktspējas dēļ. No otras puses, iekšdedzes dzinēju 

transportlīdzekļi attīstījās daudz straujāk, kas galvenokārt bija pateicoties 
lidaparātu dzinēju attīstībai. 
Mūsdienās pateicoties IGBT tranzistoru un lielākas ietilpības akumulatoru 
attīstībai daudzi ražotāji saskaras ar arvien lielāku spiedienu investēt elek-
triskajos transportlīdzekļos. Galvenais mērķis ir panākt efektīvāku enerģi-
jas izmantošanu un no tā izrietošs fosilā kurināmā emisiju samazinājums.
Īstermiņā akumulatoru uzlādes infrastruktūra neļauj elektriskajam trans-
portlīdzeklim aizstāt iekšdedzes dzinēja transportlīdzekli, un daudzus mo-
deļus ierobežo to akumulatora darbības laiks un ilgais uzlādes laiks. Šie 
faktori kavē elektrisko automobiļu tehnoloģijas pilnīgu īstenošanu.
Neskatoties uz to lielākā daļa mūsdienu elektomobiļu dienā nobrauc 
mazāk nekā 60 km, parasti pilsētu teritorijās, un tādējādi šādus attālumus 
šie transportlīdzekļi var nobraukt bez nekādām problēmām. 
Turklāt ātrākas uzlādes sistēmu (līdzstrāvas) attīstība un jauno litija–jonu 
akumulatoru parādīšanās tirgū solās nodrošināt elektriskajiem transportlī-
dzekļiem plaukstošu un ilgstošu nākotni.

ELEKTRISKĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA NOTEICOŠIE 
RAKSTURLIELUMI 

Lai elektroenerģija būtu ilgtspējīga, tās izcelsme nedrīkst būt no kodolskal-
dīšanas ražotnēm vai stacijām, bet gan no atjaunojamas enerģijas un 
nākamās paaudzes kodolskaldīšanas spēkstacijām. 
Turklāt nākotnes pieprasījuma prognozes paredz strauju tās patēriņa pie-
augumu, kas varētu apdraudēt pašreizējās enerģētikas sistēmas ilgtspējī-
bu. Šī iemesla dēļ notiek centieni izstrādāt un attīstīt atjaunojamu enerģiju 
un uzlabot elektroenerģijas sadales efektivitāti.

Lai elektrisko transportlīdzekļu ražošana un izmantošana būtu ieejama 
plašā mērogā, atkarībā no valsts, būs nepieciešams īstenot nozīmīgas 
izmaiņas pašreizējā enerģijas sistēmā — sākot no ražošanas līdz beidza-
majam solim izplatīšanas ķēdē.

Rezultāts ir tāds, ka lielu daļu enerģijas ir jāpatērē tajā pašā vietā, kurā tā 
rodas.
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Ja ar iekšdedzes dzinēju aprīkota transportlīdzekļa veiktspēju analizē 
„no degvielas tvertnes līdz riteņiem”, un pašreizējā elektriskā transportlī-
dzekļa veiktspēju analizē „no akumulatora līdz riteņiem”, tad mēs varam 
redzēt, ka elektriskā transportlīdzekļa veiktspēja ir daudz augstāka nekā 

ar iekšdedzes dzinēju aprīkotam automobilim (dīzeļdzinēji ar “Start-stop” 
sistēmu, Euro V, reģeneratīvo bremzēšanu un citiem efektivitātes uzlabo-
jumiem).

Energoefektivitāte

Taču pamatojoties uz salīdzinājumu ar naftas izcelsmes radītu elektroe-
nerģiju, ja mēs ņemam vērā analīzi no „naftas līdz riteņiem”, elektriskā 
transportlīdzekļa efektivitāte nav ievērojami augstāka kā dīzeļmotora 
transportlīdzeklim.   
Līdz ar to izriet, ka elektroenerģiju nedrīkst iegūt no ogļūdeņraža avotiem.
Turklāt, ciktāl tas ir iespējams, tā ir jāiegūst tās patēriņa vietā. 
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Ietekme uz vidi
Elektriskā transportlīdzekļa galvenā priekšrocība ir tajā, ka tie neizdala 
piesārņojošas gāzes, lai kur tie tiktu ekspluatēti. Ir veikti pētījumi, kuri 
liecina, ka pilsētā ieviešot 1000 elektriskos automobiļus atmosfērā 
katru gadu nonāks par 30 000 kg piesārņojošo gāzu un divām tonnām 
CO2 izmešu.
Vēl viena nozīmīga elektrisko transportlīdzekļu priekšrocība ir arī 

tas, ka tie tikpat kā nerada troksni; to elektromotori izdala ļoti zemus 
trokšņa decibelus. Braukšana ar transportlīdzekli, kam nav iekšdedzes 
dzinēja radītu vibrāciju ir vērtīgs, pozitīvs faktors.
No otras puses, trokšņa neesamība ietekmē uz ceļa esošo gājēju un 
velosipēdistu „dzirdes” drošību.

EIROPAS APSTIPRINĀJUMI UN NOTEIKUMI

Elektriskajiem transportlīdzekļiem, kuri brauc pa ceļu, ir jāatbilst da-
žādiem apstiprinājuma noteikumiem, kuri pirmām kārtām attiecas uz 
drošību un apkārtējās vides aizsardzību, ja tādas prasības ir īpaši no-
teiktas.

Eiropā ir spēkā EEK Noteikumi Nr. 100, kuri paredz īpašas 
prasības elektriskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz to ražošanu 
un ekspluatācijas drošību. 2010. gada 4. decembrī tika ieviesti 
vairāki noteikumu grozījumi (01), kuri stājās spēkā un kļuva saistoši 
divus gadus vēlāk. 

EEK noteikumi Nr. 100.00. Attiecas tikai uz elektriskajiem trans-
portlīdzekļiem, un neietver hibrīdauto un N un M kategorijas transpor-
tlīdzekļus, kuru maksimālais ātrums pārsniedz 25 km/h. Šie noteikumi 
nosaka konstruktīvās prasības (aizsardzība pret bojātiem elektriska-
jiem kontaktiem, izolācija un slodzes pretestība), ekspluatācijas prasī-
bas, kā arī ūdeņraža izmešu prasības.

EEK noteikumi Nr. 100.01. Šie noteikumi ir uzskatāmi par uz-
labotu iepriekšējo noteikumu versiju. Tie attiecas arī uz hibrīdauto-
mobiļiem. Šie noteikumi ietver arī citus papildinājumus vai labojumus, 
piemēram, no jauna defi nējot, kas ir augstspriegums, proti, spriegums 
diapazonā no 60 V līdz 1500 V līdzstrāvai un diapazonā no 30 V līdz 
1000 V maiņstrāvai. Runājot par drošību šajos noteikumos cita starpā ir 
minētas prasības savienotājiem, nosakot, ka augstsprieguma vadu izo-
lācijai ir jāmarķē ar oranžu atzīmi, procedūras, lai nodalītu līdzstrāvas 
un maiņstrāvas ķēdes.

Turpmāk ir uzskaitīti citi vispārīgie panti, kuri īpaši skar elektriskos 
transportlīdzekļus:

•  R10. Nosaka, kas ir transportlīdzekļu elektromagnētiskā savieto-
jamība saistībā ar elektromagnētisko viļņu emisiju un stabilitātes 
kontroli.

•  R13 un R13H. Attiecas uz pasažieru un komerciālo transportlī-
dzekļu bremzēšanu, kur ņem vērā arī elektrisko transportlīdzekļu 
rekuperatīvo bremžu sistēmu. 

•  R79. Attiecas uz stūres iekārtām, un nosaka to uzbūves rakstur-
lielumus, maksimālos šo mehānismu spēkus, kā arī nosaka citus 
noteikumus, kuri reglamentē transportlīdzekļa elektroniskās vadības 
sistēmas. 

•  R85. Defi nē, kas ir dzinēju jauda. Ir pievienots papildu pielikums par 
elektropiedziņas motoriem par lietderīgās jaudas testu un vēl vienu 
pie maksimālās jaudas, dzinējam darbojoties 30 minūtes.

•  R94 un R95. Attiecas uz pasažieru aizsardzību transportlīdzekļa 
frontālas vai aizmugures daļas sadursmes gadījumā.

•  R101. Ietver informāciju par CO2 emisijām un degvielas patēriņu 
iekšdedzes un hibrīddzinējos, kā arī elektrisko transportlīdzekļu pa-
tēriņu un nobraukumu. 

 
Direktīva Nr. 2000/53 defi nē nolietotus transportlīdzekļus, savukārt 
Direktīva 2005/64 nosaka transportlīdzekļu apstiprināšanu un to 
piemērotību atkārtotai izmantošanai un pārstrādāšanai. Elektrisko 
transportlīdzekļu gadījumā šie tiesību akti ir būtiski, jo šos auto izstrādā 
un ražo ņemot vērā to akumulatoru ietekmi uz apkārtējo vidi — to izga-
tavošanas, ekspluatācijas un pārstrādes ziņā.

Ārpus Eiropas ir spēkā citi noteikumi, kuri īpaši attiecas uz elektriska-
jiem transportlīdzekļiem, piemēram, ASV „Federālie mehānisko trans-
portlīdzekļu drošības standarti” un Japānas „110. un 111. Pielikums”. 
Šīs pasaules lielvaras ir uzskatāmas par celmlaužiem attiecīgo trans-
portlīdzekļu projektēšanas un ražošanas jomā.

Eiropas līmenī katrs ražotājs apmāca savus operatorus kā veikt elek-
triskā transportlīdzekļa augstsprieguma darbus. Eiropas noteikumi, kuri 
reglamentē darbu ar augstsprieguma iekārtām, ir EN 50110-1 un EN 
50110-2. Tie attiecas uz vairākām sadaļām, piemēram, Direktīvas Nr. 
89/391/EEK, kurā ir noteikti pasākumi, kas jāīsteno, lai sekmētu darba 
ņēmēju veselības un drošības uzlabošanu.

Jūs varbūt to nezinājāt, bet ir kāds svarīgs aspekts, kas mūsu produktus 
atšķir no citu ražotāju izstrādājumiem. Ikviena Metelli Group ražotā detaļa 
ir tikusi iecerēta un izstrādāta ar vienu kopīgu mērķi — nodrošināt identisku 
vai pat vai labāku sniegumu nekā oriģinālaprīkojuma (OEM) detaļa, kuru tā 
aizstās.

Neapšaubāmi, mūsu detaļas atbilst tādiem pašiem augstiem kvalitātes 
un drošības standartiem kā oriģinālaprīkojuma detaļas. Turklāt gluži 
tāpat kā oriģinālaprīkojuma detaļu gadījumā, arī mūsējās detaļas pēc to 
pārbaudes ar datorsimulāciju, tiek testētas reālajā dzīvē (rūpnīcā un ceļa 
apstākļos). Pēc tam mēs šīs detaļas sagatavojam un iepakojam atbilstoši 
jūsu konkrētajām prasībām — mūsu īpaši izstrādātajā iepakojumā.

Tādā veidā mēs garantējam, ka ikvienā automobilī mūsu detaļas būs 
līdzvērtīgas vai pat labākas par oriģinālajām, kuras tās aizstās. Varētu pat 
teikt, ka tieši tas mūsu detaļas padara daudz efektīvākas par oriģinālajām 
detaļām, kuras mūsējās aizstāj.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā mums izdodas vienmēr būt soli priekšā 
konkurentiem, aplūkojiet mūsu tīmekļa vietni www.metelligroup.it

REĀLAS REZERVES DAĻAS 
NO UZTICAMA RAŽOTĀJA!
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ELEKTRISKĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA VISPĀRĒJĀ 
UZBŪVE

Kopumā ņemot, lielākā daļa elektrisko transportlīdzekļu darbībai izman-
to ļoti līdzīgus komponentus. Tālāk tekstā mēs varam redzēt uzskaitītus 

visnozīmīgākos Renault ZOE elektriskos komponentus.

Tīkla veids
Parasti elektriskajos transportlīdzekļos izmanto 12 voltu tīklu, proti, 
multipleksa tīklu grupu, lai nodrošinātu saziņu starp dažādiem vadības 
blokiem un augstsprieguma tīklu — robežās no 150 un 400 voltiem.

12 voltu tīkls.  Šī tīkla funkcija ir tāda pati, kāda atrodama paras-
tajos transportlīdzekļos. To izmanto visās drošības sistēmās (aktīvajās 
un pasīvajās), 12 V akumulatora lādētājā, apgaismojumā, komforta pa-
kotnēs, jaudas un elektronikas vienībās.  

Multipleksa tīkli.  Visas sistēmas elektriskajā transportlīdzeklī, 
tostarp augstsprieguma vadīšanas sistēmu, kontrolē vadības ierīces, 
kurām nepieciešams citai ar citu sazināties. Līdzīgi kā parasto trans-
portlīdzekļu gadījumā saziņa starp šīm ierīcēm notiek ar multipleksēša-
nas sistēmas palīdzību.

Augstsprieguma tīkls.  Lai pārvaldītu elektriskās piedziņas 
sistēmu, ir nepieciešama īpaša komponentu grupa. Tie parasti ir: elek-
triskais uzlādes punkts, vilces akumulators, strāvas pārveidotājs un 
bremžu sistēma, kura apvieno elektrisko rekuperatīvo bremzēšanu ar 
mehāniskajām bremzēm. Tā ietver arī klimata kontroles sistēmu — gan 
vilces baterijai, gan salonam. Pārējie automobiļa komponenti ir līdzīgi 
parastās automašīnas komponentiem.

Elektromotora piedziņas sistēmas vispārēja ekspluatācija
Šos transportlīdzekļus darbina elektriskā strāva, kas iegūta no māj-
saimniecības elektrotīkla, pilsētas ātrās uzlādes stacijas vai arī no re-
kuperatīvās bremzēšanas sistēmas.
Elektromotora piedziņas sistēmas patērēto jaudu uzglabā lielas kapaci-
tātes akumulatorā, ko sauc par vilces akumulatoru. Akumulators nodro-
šina līdzstrāvu strāvas pārveidotāja blokam ar sadalītāja starpniecību, 

kur šī strāva tiek pārvērsta maiņstrāvā. Maiņstrāva nodrošina enerģiju 
elektromotoram, lai tas radītu rotācijas kustību. Rotācijas kustība tiek 
nodota uz reduktoru, lai panāktu pareizu piedziņas riteņu darbību.

6 — WWW.EURECAR.ORG

PIEDZIŅAS SISTĒMAS GALVENIE KOMPONENTI

Elektriskās lādēšanas punkts un lādētājs
Ikreiz, kad tiek iegādāts elektriskais transportlīdzeklis, tam ir vajadzīgs 
uzlādes termināls, kuram var pieslēgt automobili un uzlādēt tā akumu-
latoru. Savienojums ar transportlīdzekli tiek veikts izmantojot uzlādes 
punktu, kas var saņemt atšķirīgu strāvu atkarībā no tā, vai uzlāde ir 
vienfāzes, vai trīsfāžu. 
Mājsaimniecības strāva ir maiņstrāva. Tās īpašību dēļ to nav iespē-
jams uzglabāt akumulatorā. Jebkura veida akumulatora uzkrātā un no-
drošinātā strāva, ir līdzstrāva. Tāpēc ir nepieciešams pārveidotājs, lai 

saimniecības maiņstrāvu pārvērstu par akumulatora līdzstrāvu.
Lielākam komfortam, kā arī, lai būtu iespējams savienoties pa tiešo 
ar 220 V, vairums ražotāju izvēlas aprīkot savus automobiļus ar iebū-
vētiem lādētājiem. Šis lādētājs kontrolē uzlādes procesu un pārvērš 
maiņstrāvu līdzstrāvā, kas ir nepieciešama vilces akumulatora dar-
bības nodrošināšanai. Turklāt starp šo lādētāju un uzlādes terminālu 
notiek saziņa. 
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Pie šo lādētāju trūkumiem ir jāmin tas, ka tie aizņem vietu un palielina transportlīdzekļa svaru.

Uzlādes veidi

Katram akumulatora tipam ir nepieciešama uzlādēšana īpašā veidā. 
Tas nozīmē, ka tirgū ir pieejama liela lādētāju daudzveidība, un ka par 
katru konkrēto vai piemērotāko lādētāju ir jākonsultējas ar ražotāju.
Jo vairāk elektriskās jaudas jums būs pieejams, jo mazāks laiks būs 
nepieciešams akumulatora uzlādēšanai. Atkarībā no jaudas un elek-
triskās strāvas veida, pastāv trīs veidu uzlādes iespējas:

•  Parastā uzlāde.  Tā izmanto intensitāti un mājsaimnie-
cības parasto elektrisko spriegumu ar vienfāzes strāvu (at-
karībā no līgumā paredzētās jaudas: 3,7–11 kW, 230 volti).  

•  Daļēji ātra uzlāde.  Šo tehnoloģiju izmanto pilsētvides un garā-
žu uzlādes termināliem, kuri parasti izmanto trīsfāžu maiņstrāvu. Tā 
nodrošina augstāku jaudu nekā mājsaimniecības elektrotīkli, ievēro-
jami samazinot uzlādes laiku (1 stunda).

•  Ātrā uzlāde.  Ātrie lādētāji darbojas ar 125 ampēru strāvu un 500 
voltu spriegumu, kas nodrošina aptuveni 60 kW lielu izejas jaudu. 
Šāda uzlāde ir jāuzskata kā nobraukuma pagarināšanu vai ērtības 
uzlādi. Šajā gadījumā akumulatora uzlādes laiks ir ievērojami sama-
zināts, salīdzinot ar citiem lādēšanas veidiem.

Uzlādes protokoli un savienotāji

Elektrisko transportlīdzekļu ražotāji ir izveidojuši paši savus saziņas 
protokolus, kuri ir daļa no akumulatoru uzlādes procesa. Šie protoko-
li ziņo par akumulatora stāvokli, uzlādes līmeni, aizsardzību uzlādes 
laikā, kā arī pašu uzlādes procesu. Tā kā pastāv nesaderība starp da-
žādiem protokoliem un savienotājiem — gan saziņā, gan savienotāja 

konstrukcijas ziņā, ražotāji cenšas standartizēt savas uzlādes sistē-
mas, tiesa gan saskaroties ar nelielām grūtībām.
Atkarībā no konkrētiem tirgiem mēs varam atrast dažādus standartizē-
tus uzlādes protokolus: 

• Mennekes savienotājs.   Šis ir vienots Eiropas standarts. Tas 
ir veidots uz starptautiskā standarta IEC 62196 pamata (Starptautiskā 
elektrotehnikas komisija).

8 — WWW.EURECAR.ORG

Ir pieejams jaukts variants no Mennekes uzlādēšanai ar līdzstrāvu. To sauc par Mennekes CCS (Kombinēto uzlādes sistēmu), un tai ir divas papildu 
tapas „+” un „-” līdzstrāvai. Šī sistēma ļauj veikt ātru uzlādi ar jaudu līdz pat 100 kW.

• SAE J1772 vai Yazaki: Tā ir izstrādāta ASV. Paredzēta vienīgi amerikāņu standartam.

Pastāv jaukts variants no SAE J1772 uzlādēšanai ar līdzstrāvu. To sauc par SAE CCS (Kombinēto sakabes sistēmu), un tai ir divas papildu tapas „+” 
un „-” līdzstrāvai. Šī sistēma ļauj veikt ātru uzlādi ar jaudu līdz 90 kW.
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• CHAdeMO uzlādes tipa savienotājs.   Īpaši ātras uzlādes stacija CHArge de MOve no Japānas ražotājiem. Šis ir Japānas ātrās uzlādes 
standarts. Tas ir paredzēts vienīgi līdzstrāvai, un bloķēšanas sistēma ir manuāla.

Tā kā pastāv daudz savienotāju variantu, daži ražotāji izvēlas saviem transportlīdzekļiem uzstādīt vairāk nekā viena tipa savienotāju (vienu — 
parastajai uzlādēšanai mājās, un vēl vienu — ātrajai uzlādei).

Vilces akumulators

Tas ir elements, kas enerģiju uzglabā ķīmiskā formā un tad, kad aku-
mulatoru pieslēdz elektriskajai ķēdei, to pārvērš par elektrisko enerģiju, 
un paveic attiecīgu darbu. Parasti šo elementu novieto zem transportlī-
dzekļa grīdas, kas palīdz līdzsvarot svaru starp automobiļa priekšpusi 
un aizmuguri, kā arī nodrošināt zemu masas centru. Tas uzlabo opti-
mālu vilci, kā arī dod transportlīdzeklim izcilu stabilitāti.

Tiem ir dažādi veidi; galvenā atšķirība starp akumulatoriem un jaudu, 
un spriegumu, ko tie nodrošina, būtībā slēpjas tajā, no kāda materiāla ir 
izgatavoti pozitīvie un negatīvie elektrodi. Zināmākie akumulatoru veidi 
ir šādi:

10 — WWW.EURECAR.ORG

Litija jonu akumulatori  ir visjaunākā akumulatoru paaudze. 
Jaunu, mūsdienīgu materiālu, piemēram, litija, izmantošana ir ļāvusi 
panākt augstas enerģijas blīvuma vērtības, augstu efektivitāti, sama-
zināt atmiņas efektu, mazināt nepieciešamību pēc apkopes, kā arī 
atvieglojusi pārstrādāšanu.
Šī veida akumulators ir izgatavots no liela elementu skaita, kuri ir sa-

grupēti moduļos un sadalīti blokos. Nākamajā attēlā ir redzams vilces 
akumulatora paraugs, kuram ir 192 šūnas sadalītas 96 elementos, kuri 
ir savienoti virknē. Konkrētāk, šī akumulatora nominālais spriegums ir 
360 V, un tas var darboties ar maksimālo spriegumu 400 V. Tā enerģi-
jas kapacitāte ir aptuveni 22 kWh, un tas nodrošina apmēram 150 km 
nobraukumu no vienas uzlādes.

Akumulatora veids Svina–
skābes

Niķeļa–
kadmija

Niķeļa–metāla 
hidrīda

Nātrija niķeļa 
hlorīda („Zebra”)

Litija–jonu

Negatīvā elektroda 
materiāls

Svins Kadmijs Metālu hidrīdi Nātrijs Grafīti, nitrīdi un 
litija sakausējumi

Pozitīvā elektroda 
materiāls

Svina 
oksīds

Niķeļa hidroksīds Niķeļa hidroksīds Niķelis Litija kobalta 
oksīds, vanādija 
oksīds

Elektrolīts Sērskābe Kālija hidroksīds Kālija hidroksīds Nātrija niķeļa hlorīds Organiskais 
šķīdinātājs
+ litija sāls

Enerģija/svars (Wh/kg) 30 - 50 48 - 80 60 - 120 120 110 - 160
Spriegums uz 
elementu (V)

2 1.25 1.25 2.6 3.70

Ilgums (uzlādes/izlādes 
cikli)

1000 500 1000 1000-2000 4000

Lādēšanas ilgums (h) 8 - 16 10 - 14 2 - 4 - 2 - 4
Pašizlāde 
mēnesī (% no kopējā 
uzlādes līmeņa)

5 30 20 - 25

Uzlādes efektivitāte 82.5 72.5 70 92.5 90
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Ņemiet vērā!  Dažu no sarežģītāko automobiļu, piemēram, Tesla S 
modeļa akumulatorā, ir vairāk nekā 8000 šūnu. Tā jauda ir 100 kW/h un 
nobraukums no vienas uzlādes 500 km.

Lai uzlabotu energoefektivitāti, šiem akumulatoriem ir autonoma 
dzesēšanas sistēma, kura uztur optimālu šūnu darba temperatūru. 
Šajā gadījumā sistēma izmanto gaisa kondicionēšanas aukstumaģen-
tu, izmantojot iztvaicētāju un ventilatoru, kas atdzesē gaisa plūsmu, kas 
iziet cauri akumulatora moduļiem.

Šajos vilces akumulatoros uzlādes un izlādes moduļiem ir jāatbilst ra-
žotāja noteiktajām robežvērtībām. To paveic, izmantojot integrētu elek-
troniskās vadības sistēmu, kura uzrauga un līdzsvaro uzlādes/izlādes 
ciklus un to pareizu darbību. Šai vadības sistēmai ir nepieciešami tādi 

komponenti, kā, piemēram, temperatūras devēji, strāvas devēji, dro-
šinātāji, rezistori u.c.

Drošības apsvērumu dēļ šajos akumulatoros ir integrēts divpolu ķēdes 
pārtraucējs, kas ļauj atvienot vilces akumulatora pozitīvo un negatīvo 
spaili no pārējās automobiļa iekārtas. Tā būtībā ir drošības sistēma, 
kas neļauj pārējā vadojumā un augstsprieguma komponentos nonākt 
bīstamām strāvām.

Vēl viens komponents, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu ilgtspēju un parei-
zu vilces akumulatora darbību, ir elektroniskais fi ltrs, ko pievieno pie 
akumulatora negatīvās spailes. Šis fi ltrs absorbē strāvas ķēdē ienā-
košās un izejošās harmoniskās svārstības.

Strāvas pārveidotājs
Šis bloks pārveido vilces akumulatoru līdzstrāvu trīsfāžu maiņstrāvā, 
lai varētu darboties lielas veiktspējas dzinējs. Turklāt, kad tiek sa-
mazināts transportlīdzekļa ātrums, tas dzinēja radīto elektrisko 

enerģiju pārveido atpakaļ līdzstrāvā un atgriež to uzkrāšanai aku-
mulatorā. 
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Piedziņas motors ir nozīmīgs elektriskā transportlīdzekļa sistēmas 
komponents. Tas pārvērš elektroenerģiju riteņiem pieliktajā mehāniska-
jā enerģijā.
Elektriskā dzinēja darbības princips balstās uz statora radītā magnē-
tiskā lauka inducēšanu, kas iedarbojas ar rotora radīto magnētisko 
lauku. Šī mijiedarbība starp diviem laukiem jeb to „sadursme” liek elekt-
rodzinēja vārpstai griezties. Šie dzinēji spēj darboties arī kā ģeneratori, 
kad transportlīdzeklis samazina ātrumu, nodrošinot maiņstrāvu, kas 

pēc tam (pārveidotājā) tiek pārvērsta līdzstrāvā, kas savukārt uzkrājas 
akumulatorā.

Šo ierīču galvenais komponents ir stators, kas paliek nekustīgs, un 
kurā atrodas indukcijas spoles, kas veido attēlā redzamo vara tinumu. 
Rotors būtībā ir magnētserde, kas rotācijas rezultātā radīto kustību no-
vada uz reduktoru.

Dzinēja tips

Elektromotorus pamatā var iedalīt divās grupās: sinhronajos un asin-
hronajos. Atšķirība starp tiem ir tajā, kā tie darbojas. 
Sinhronajiem motoriem rotora griešanās ātrums ir tāds pats kā statora 
magnētiskā lauka rotācijas ātrums. Savukārt asinhronajiem jeb induk-
cijas motoriem rotora griešanās ātrums vienmēr ir mazāks nekā statora 

magnētiskā lauka griešanās ātrums.
Piemēram, Renault ZOE un Nissan Leaf automobiļiem ir sinhronie 
dzinēji, bet Tesla auto ir asinhronais dzinējs.

Elektromotors un reduktors

Svarīga piebilde!  Šo elektrisko transportlīdzekļu 12 voltu 
sistēmu nevar izmantot, lai palaistu kādu citu parasto transpor-
tlīdzekli. Zemsprieguma sistēmas piegādātā elektroenerģija nav 
paredzēta, lai apmierinātu pieprasīto enerģijas patēriņu, kas nepie-
ciešams iekšdedzes dzinēja automobilim.
Lai nepieļautu spēka piedziņas sistēmas komponentu (pārveidotāja 
bloka, lādētāja, elektrodzinēja, reduktora u.c.) pārkaršanu, ir uzstā-

dīta ūdens dzesēšanas sistēma. Temperatūra šajā dzesēšanas 
sistēmā ir ap 50ºC robežās, un, ja izmanto temperatūras devēju, 
tad termostats nav nepieciešams.

Saziņa starp strāvas pārveidotāja bloku un elektrodzinēju tiek izvei-
dota ar īpašu vadojumu. Visi augstsprieguma kabeļi ir ekranēti, lai, 
cik vien iespējams, nepieļautu parazītu svārstību iedarbību.
Savukārt pārveidotājs ieslēdz statora fāzes atkarībā no rotora 
stāvokļa, pieprasītās jaudas, rekuperatīvās bremzēšanas un tā, vai 

transportlīdzeklis virzās uz priekšu, vai atpakaļgaitā.
Turklāt pārveidotājs samazina vilces akumulatora spriegumu uz 
zemspriegumu, lai nodrošinātu 12 voltus patērētājiem, kā arī neliela 
12 V akumulatora uzlādei.
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Šīs spoles var savienot zvaigznes (kad visas spoles spailes ir savie-
notas vienā punktā) vai trīsstūra slēgumā (katra posma fāzes gals ir 
savienots ar pirmo, lai nodrošinātu sistēmai barošanu savienojuma 
punktos). Nākamajā attēlā ir redzami šie divi savienojumu tipi, kuriem, 
kad tiem pievada 220 V strāvu pie vērtības 10 A, to līnijās ir atšķirīgas 
intensitātes un spriegumi.

Zvaigznes vai trīsstūra slēgumā saslēgta dzinēja rotācijas jauda ir 

vienāda. Taču, ja fāzes ir saslēgtas trīsstūra slēgumā, intensitāte un 
dzinēja griezes moments ir zemāks salīdzinot ar zvaigznes slēgumu, 
bet rotācijas ātrums ir lielāks un spriegums augstāks. Savukārt, ja fāzes 
ir saslēgtas zvaigznes slēgumā, tad pretstatā trīsstūra konfi gurācijai 
ātrums ir lielāks un spriegums ir augstāks, bet intensitāte un dzinēja 
griezes moments ir augstāks. Tādējādi elektriskajos transportlīdzekļos 
izmantotie motori parasti tiek pieslēgti zvaigznes veidā, lai iegūtu mak-
simālu dzinēja griezes momentu.
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Stators

Šis komponents praktiski ir tāds pats kā sinhronie un asinhronie motori. 
Parasti stators ir trīsfāžu un izgatavots no trīs spolēm, kas ir vienmērīgi 
izvietotas pa tā korpusu. Spoļu nosaukumi parasti ir apzīmēti ar U, V 
un W. 

Atkarībā no tā, kā spoles ir izvietotas pa korpusu, var iegūt lielāku vai 
mazāku magnētisko polu skaitu.

Rotors

Atkarībā no tā, vai motors ir sinhrons vai asinhrons, tam var būt viens 
rotors vai cits. Asinhronajiem motoriem ir īsslēgts rotors. Savukārt 

sinhronie motori parasti izmanto pastāvīgā magnēta rotoru.

•  Īsslēgts rotors sastāv no vairākiem vadiem (visbiežāk vara), kas 
ir izvietoti ap rotora malām. Šo vadu gali ir saslēgti īsslēgumā caur 
sprostgredzenu, ja vien nav iespējams rotora tinumu pieslēgt uz ār-

pusi. Statora magnētiskais lauks rotorā rada strāvu, kura pēc tam tiek 
pārveidota magnētiskajā laukā, kas ir nepieciešams, lai darbvārpsta 
sāktu rotēt.

14 — WWW.EURECAR.ORG

•  Pastāvīgā magnēta rotoram nav „jārada” magnētiskais lauks, 
absorbējot strāvu no strāvas avota, jo magnēti jau paši rada šo ma-

gnētisko lauku. Neodīms ir materiāls, ko bieži izmanto šāda veida 
magnētos. 

Reduktors

Lielais elektrodzinēja apgriezienu skaits (12 000 apgr./min.) un piee-
jamais augstāks griezes moments nozīmē, ka elektriskajiem trans-
portlīdzekļiem nav nepieciešama nekāda tipa pārnesumkārba. Lī-
dzīgi elektromotors arī spēj nodrošināt enerģiju no 0 momenta (tam 
nav nepieciešams darboties tukšgaitā), tādējādi nav vajadzības 

pēc sajūga sistēmas.
Tomēr ir nepieciešams uzstādīt reduktora sistēmu (reduktoru), kas ļauj 
pārveidot lielu skaitu elektrodzinēja apgriezienu griezes momentā.

Reduktors sastāv no elektrodzinēja vārpstas (rotora), mazzobrata un 
standarta diferenciāļa.

Darbībai atpakaļgaitā nav nepieciešams sakabināt trešo zobratu, jo ir pietiekami reversēt elektrodzinēja rotāciju.

•  Fāžu rotors  sastāv no vara tinuma, kas ir uztīts iekšpusē un ir sa-
vienots ar ārpusi caur diviem slīdgredzeniem, kas uzstādīti uz pašas 
vārpstas. Šie gredzeni saņem nemainīgu strāvu caur sukām, kuras 

darbina rotora tinumu, kura mērķis ir tajā radīt magnētisko lauku. 
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Tehnoloģĳ as pasaules drošākajās automašīnās. 
Kas tām nodrošina labāko startu ?

VARTA® produktu klāsts automobiļu nozarei ir izstrādāts tā, lai mūsdienu automa-
šīnu tirgū nodrošinātu atbilstošu akumulatoru katram automašīnas tipam. VARTA 
SILVER AGM un BLUE EFB akumulatori ir mūsu preču klāsta jaunākais papildinā-
jums. Abiem ir augsta starta jauda, pagarināts akumulatora mūžs un līdz trīs reizēm 
lielāks cikliskais resurss nekā parastajiem akumulatoriem. Mūsu tīrais ražošanas 
process nodrošina to, ka tie ir arī videi draudzīgāki. Ja jums ir nepieciešami augstas 
veiktspējas, premium kvalitātes īpaši uzticami akumulatori, pārejiet uz VARTA AGM 
un EFB akumulatoriem.

Uzziniet vairāk www.varta-automotive.com

It all starts with
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REKUPERATĪVĀ BREMŽU SISTĒMA

Nav nekas neparasts elektriskajos transportlīdzekļos atrast dažādas 
bremžu sistēmas, taču vadītāja vajadzībām bremžu sistēmai ir jādar-
bojas kā vienotam bremzētājspēkam. Bremžu sistēma sastāv no kla-
siskas hidrauliskās sistēmas un rekuperatīvās bremžu sistēmas, kur 
iesaistās elektrovilces motors (kad tas darbojas kā strāvas ģenerators).
Parastajai bremzēšanas sistēmai (hidrauliskajai) visbiežāk ir bremžu 
pastiprinātājs, kas darbojas vakuumā. Parastajos transportlīdzekļos 
vakuumu iegūst no ieplūdes kolektora (benzīna dzinēja) vai bremžu 
pedāļa (dīzeļdzinēja). Elektriskā transportlīdzekļa gadījumā vakuumu 
var radīt, vispārīgi runājot, divos veidos:

• Ar elektrisko vakuumsūkni, kuru aktivizē ar signālu no 
spiediena devēja, kas ir uzstādīts uz paša bremžu pastiprinātāja.

• ABS sistēmā izmantotais elektriskais dzinējs rada 
hidraulisko spiedienu, ko izmanto hidrauliskajā kontūrā.

Šī tipa transportlīdzekļos rekuperatīvā bremzēšana sāk darboties at-
laižot gāzes pedāli. Šajā brīdī elektriskais dzinējs pārtrauc nodot vilci 
uz riteņiem, lai novadītu tā darbību uz ģeneratoru. Rotora inerce rada 
elektromagnētisko indukciju statora tinumā, tādējādi radot maiņstrāvu. 
Strāvas pārveidotājs šo maiņstrāvu pārvērš līdzstrāvā, tās vēlākai 
uzkrāšanai vilces akumulatorā. Jo intensīvāk tiek spiests bremžu pe-
dālis un pieaug tā radītais spiediens, jo vairāk enerģijas absorbē aku-
mulators virs ģeneratora, ļaujot uzkrāt lielāku enerģijas daudzumu.    

Izmantojot rekuperatīvo bremzēšanas sistēmu ievērojami pieaug trans-
portlīdzekļa nobraukums, jo īpaši, ja auto izmanto pilsētā. Vienlaikus 
mazinās arī bremžu nodilums.

Lai elektriskā transportlīdzekļa bremzēšanas sistēma būtu efektīva, kas 
savukārt ļautu iegūt maksimālu labumu no rekuperatīvās bremzēšanas 
un uzlādēt vilces akumulatoru, ir vajadzīga tāda bremžu sistēma, kurā 
nepārtraukti tiek kombinētas abas šīs bremzēšanas sistēmas.
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Ģeneratora pretestības moments daļēji ir atkarīgs no tā apgriezienu 
skaita. Pārejot no elektriskā ģeneratora uz strāvas ģeneratoru ir īss 
laika posms, kurā nav pieejams nekāda veida griezes moments, kad 
bremzēšanai ir jābūt 100% hidrauliskai. Tiklīdz kā pretestības moments 
atkal ir pieejams, bremžu sistēma spēj mazināt vai pat pilnībā izbeigt 

hidraulisko bremzēšanu, lai gūtu maksimālu labumu no rekuperatīvās 
bremzēšanas izmantošanas. Samazinoties ģeneratora rotācijas ātru-
mam, pretestības moments nav iespējams. Šajā brīdī ir atkārtoti jāiz-
manto hidrauliskā bremžu sistēma.

Tādējādi elektriskā transportlīdzekļa bremžu sistēma izslēdz spiedie-
nu, ko vadītājs rada uz bremžu sūkni, lai atkarībā no nepieciešamajām 

bremzēšanas prasībām hidraulisko bremzēšanu apvienotu ar rekupe-
ratīvo bremzēšanu.

WWW.EURECAR.ORG — 17
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KLIMATA KONTROLES SISTĒMA

Tā kā elektriskajiem transportlīdzekļiem nav iekšdedzes dzinēja, šo 
auto ražotājiem bija jārod atbildes uz diviem jautājumiem:

• Kā darbināt maiņstrāvas kompresoru.
• Tāpat arī, kā nodrošināt siltuma avotu apsildei.

Apsildes siltuma avota ziņā pirmie elektriskie transportlīdzekļi bija aprī-
koti ar stacionāro apkures iekārtu, kuru darbināja no nelielas degvielas 
(benzīna vai dīzeļdegvielas) tvertnes; šī sistēma nedaudz atgādināja 

mājsaimniecību apkuri.

Cits daudz mūsdienīgāks variants ir izmantot papildrezistorus, kuri dar-
bojas no vilces akumulatora sprieguma. Šī sistēma sastāv no šādiem 
komponentiem:

Papildrezistori uzkarsē ķēdē cirkulējošo šķidrumu. Tie darbojas tad, kad 
darbojas transportlīdzeklis un ir nepieciešama uzsildīšanas funkcija.
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Lai palielinātu transportlīdzekļa nobraukumu, daudziem elektriskajiem 
automobiļiem ir programma, kura nodrošina salona apsildi vai dzesēša-
nu, kamēr notiek transportlīdzekļa akumulatora uzlāde. Tādā gadījumā 
šim procesam nepieciešamo enerģiju iegūst no elektriskās sistēmas, 
nevis transportlīdzekļa akumulatora.
Savukārt transportlīdzekļa vilces akumulatora dzesēšanā iesaistās kli-
mata kontroles iekārtas.

Citos transportlīdzekļos, piemēram, Renault ZOE, izmanto reversēja-
mo klimata kontroles sistēmu, kura ļauj apsildīt un atdzesēt gaisu. Sa-
lonā izvietotais siltummainis var darboties gan kā kondensators, izdalot 
karstumu, gan arī kā iztvaicētājs, kas izdod svaigu gaisu. Lai nodro-
šinātu abu siltummaiņu darbību pretējā režīmā, izmanto elektroniskos 
vārstus. 
 

Aukstajā kontūrā tiek izmantoti tādi paši komponenti kā parastā trans-
portlīdzeklī; vienīgā atšķirība ir tajā, ka gaisa kondicionēšanas kompre-
soru iekšienē salonā uzstādīts elektriskais dzinējs.

Šī veida kompresori parasti ir spirālveida, un tos izvieto turpat, kur pa-
rastajos transportlīdzekļos, proti, dzinēja nodalījumā. 

Gāze, ko izmanto, ir atkarīga no transportlīdzekļa izgatavošanas gada. 
Biežākie veidi ir R-134a un 1234-yf.

Rādi ceļu ar Gates Micro-V® un izvirzi savu klientu dzinējus vadībā! Pieejami 
4 dažādi zobsiksnu tipi: Micro-V®, Stretch Fit®, Stop&Start un Unique Fit. 
Integrētā OE tehnoloģija elastīgajā maisījumā, kordu auklās un zobu 
segmentos padara Micro-V® par pirmo izvēli OE kvalitātes rezerves daļās.
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© Gates Corporation 2017 - All rights reserved.

WWW.GATESTECHZONE.COM

GATES MICRO-V® 
OE STANDARTS ZOBSIKSNU SEGMENTĀ

70A096_E2_MICRO-V_210x297mm_Master.indd   1 26/06/17   12:46



36

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.”

 


