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Professional
Rohkem teadmisi, rohkem professionaal-
sust, parem kvaliteet. 

Infoväljaanne autoala ettevõtjatele
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Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid 
ja koostööpartnerid!
 
Tervitame 2013 aasta sügis-talvise hooaja saabumist oma järjekordse 
“AD Professional” uudiskirjaga. Nagu tavaks on saanud, leiate ka 
sellest numbrist uudiseid meie tootevaliku kohta, täiendavat tehnilist 
informatsiooni ja lahendusi tehnilistele probleemidele. 
Mul on hea meel kinnitada, et AD Baltic on juba kolm aastat 
tegutsenud ja leidnud oma koha Eesti turul. Selle aja jooksul oleme 
laienenud, avanud uued hulgilaod Tallinnas, Peterburi teel ja Tartus. 
Eelmise aasta sügisel avasime Tallinnas senise Pärnu mnt. asemel 
oma hulgilao Mustamäel, Kadaka teel. 
Siinjuures kordan veelkord üle meie, AD Baltic missiooni- olla 
parim partner meie klientidele, töötajatele ja tarnijatele. 
Sellest lühikesest lausest juhindume oma tegevuses ka edaspidi, 
püüame oma klientidele välja pakkuda uusi võimalusi ja lahendusi. 
Üks meie märksõnadest 2013 aastal on klientidele kauba 
kohaletoimetamise võimaluste avardamine. 
Tallinnas ja Tartus lisame olemasolevatele müügiringidele ühe 
juurde, maakondades oleme alustanud kohaletoimetamist Võru-, 
Põlva-, Valga-, Viljandi-, Järva-, Rapla-,Lääne- ning Ida-Virumaa 
klientidele. Loodame, et sinna lisanduvad lähikuudel ka Pärnu-ja 
Läänemaa. 
Alates 2013 aasta juulikuust on meil Lääne-Eestis ja Pärnus tööl 
piirkondlik müügijuht ning loodame paranada oluliselt ka selle 
piirkonna klientide teenindamist. 
Soovin kõikidele meie klientidele ja koostööpartneritele tegusat ja 
edukat II poolaastat ning loodan, et suudame koos edendada Teie 
äri. 
 
Lugupidamisega 
Mart Kallas
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DELPHI viib rallisõidule!

Alustuseks küsin, millega ettevõte 
tegeleb? Kes on kliendid ja mis 
teenust klientidele pakute?

Firma ADVELK OÜ VARUOSAKESKUS 
tegeleb auto varuosade jae- ja 
hulgimüügiga aastast 1992 pakkudes 
oma klientuurile mitmekülgset abi nende 
varuosade tellimisel ja paigaldamisel.

Miks ostate AD Baltic AS-st ja kui rahul 
olete meie teenindusega ja pakutavate 
toodete kvaliteediga? Kas sortiment 
rahuldab?

Paralleelselt  AD Baltic AS-ga hangime 
varuosi ka teistelt hulgimüüjatelt ja 
Euroopa tarnijatelt. AD Baltic on alates 
Eestis turuletulekust  hoidnud kõigi 
tootegruppide osas õiget hinnapoliitikat 
millest tingituna oleme Teie poolt pakutava 
sortimendi ja kvaliteediga igati rahul. Sama 
võib ütelda ka Teie abivalmi personali 
kohta.

Milliseid tootegruppe peamiselt 
ostate?

Oleme üritanud leida kõigist Teie poolt 
pakutavatest tootegruppidest parima hinna 

ja kvaliteedi suhtega tooteid seega ühtegi 
kontkreetset tootegruppi ei saa rõhutada.

Kuna auhind tuli osaledes Delphi 
toodete müügikampaanias, siis 
miks ostate Delphi tooteid? Kui 
usaldusväärsed on Delphi pakutavad 
tooted? 

Kuna Delphi tooteid nii nagu ka teiste 
tootjate poolt valmistatud tooteid tellime 
ja müüme vastavalt kliendi soovidele, mitte 
endapoolse reklaami alusel, siis vastab 
kvaliteet alati tegelikkusele. Senini oleme 
olnud Delphi toodetega igati rahul, sest 
neid tooteid müüakse Eesti turul juba 
mitmeid aastaid.

Aastal 2012 oli sillaosade 
müügikampaania auhinnaks reis 
Ühendkuningriiki Wales Rally´le ja 
selle auhinna võitis teie ettevõtte. 
Kuidas reis läks?

Meie reis Delphi logistikakeskusesse 
ja Wales Rally GB-le kestis 5 päeva. 
Esimene päev kulus enamasti lennureisile 
ja bussisõidule ööbimiskohta Stratfordi, 
kaunisse Inglise väikelinna. Teise 

Lühiintervjuu Advelk OÜ varuosade müügikonsultandi Tõnno Reitsiga, kes osales 2012 sillaosade kampaania auhinnareisil 
Ühendkuningriiki Wales Rally´l.

päeva hommikul suundusime Delphi 
logistikakeskusesse kus osalesime 
erinevate tootegruppide koolitustel ja 
ka ringkäigul Delphi logistikakeskuses. 
Hiljem suundusime Walesis asuvasse 
ööbimiskohta, kust oli hea startida juba 
vara hommikul rallit jälgima. Oli suur 
rõõm elada kaasa meie Ott Tänakule ja 
näha ka teisi kaasmaalisi seda tegemas. 
Lisaks oli meeldiv kuulata tõsiste 
rallisõprade positiivseid kommentaare 
Ott Tänaku ja ka Markko Märtini kohta. 
Viimasel rallipäeval külastasime ralli 
teenindusparki, kus tuli kurbusega tõdeda, 
et ühel õigel rallisõbral peab paber ja pliiats 
alati käepärast olema kuna autogramme 
jagasid sellised mehed nagu Sébastien 
Loeb, Jari-Matti Latvala, Petter Solberg, 
Ott Tänak jne.
Tagasi Eestisse jõudsime viienda päeva 
õhtul - olime väsinud aga õnnelikud.
Oleme südamest tänulikud AD Baltic 
poolt korraldatud meeldejääva ja 
elamusterohke reisi eest.

Aastal 2012 oli sillaosade müügikampaania auhinnaks reis Ühendkuningriiki Wales Rally’le.
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Esitame uuendatud kodulehe www.adbaltic.ee
Rohkem teadmisi, rohkem professionaalsust, rohkem kvaliteeti

Tahame Teile esitada uuendatud kodulehe 
www.adbaltic.ee, milles on uuendatud 
mitte ainult selle disain, vaid on rohkem 
uudiseid, sisestatud tarnijate otsing alade 
järgi, esitatud nende tutvustus, meie 
allüksuste üksikasjalikumad kontaktid. 
Kodulehel leiate infot meie ettevõtte 
ajaloo, kuulumise ühte suuremasse 
autovaruosade hulgimüügiga tegelevasse 
ettevõtete gruppi AD International ning 
tarnitavate varuosade kohta, samuti leiate 
AD toodete kirjeldusi ja pilte ning tehnilist 
infot, sisseseade ja tööriistade täiendatud 
kataloogi. Selles pidevalt uuenevas 
kataloogis leiate mitte ainult tehnilist infot 
toodete kohta, vaid leides teid huvitava 
kauba ja lisades selle ostukorvi, võite ühe 
klahvivajutusega saata järelepärimise otse 
AD Baltic tehnika spetsialistidele.
Kutsume Teid külastama uuenenud AD 
Baltic kodulehte. Seda võib leida aadressil 
www.adbaltic.ee

• väga lihtne kasutamine;
• arvutisse ei ole vaja instaleerida mingit 
programmi;
• ei vaja mingeid uuendusi;
• kasutajamenüü on täielikult 
konfigureeritav;
• laseb valida auto, mille jaoks on detail 
Loodame, et „ADeCAT”´i uued funktsioonid kergendavad ja kiirendavad Teie tööd kõrgeima kvaliteediga autovaruosade 
valimisel, tellimisel ja soetamisel.

ADeCAT on kõige mugavam süsteem, sest:

otsitav;
• laseb leida detaili originaalkoodi 
sisestamisel;
• lisatud on varuosade otsese tellimise 
moodul;
• võimalus näha varuosade pildigaleriid 
aitab identifitseerida vajalikku detaili;

• toodud piltlik tehniline materjal, 
mis on seotud mitmesuguste detailide 
paigaldamisega, sisestamisega või 
vahetamisega (sümbol    );
• nähtavad publikatsioonid (kuulutused);
• nähtavad kampaaniapakkumised jne.
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Kuidas leida Teile vajalikku õli Extraneti süsteemist?

Nüüdsest alates, võttes arvesse Teie soove, anname igas väljaandes lühikest infot selle kohta, kuidas saate kiiremini leida otsitavat kaup 
Extraneti süsteemist.
Seekord aitame Teil leida vajalikku õli. Alustage otsingut valides grupp/alagrupp/tüüp (1) ja kaubagrupp “Määrded, vedelikud” (2).

Kauba tüüpi võib ka mitte valida, ainult sellisel juhul on toodete loetelu koostatud analoogsetest toodetest, mis on olemas kogu meie 
sortimendis. Pärast nimetatud toimingute teostamist valige kauba alagrupp ja tüüp (3).
Kauba üksikasjalikum valimine on võimalik kauba parameetrite, otstarbe, toote tüübi, viskoossuse (SAE/ISO) ning pakendi suuruse 
märkimisel (4).

Mõningate õlide viskoossus SAE järgi ei ole märgitud, on märgitud ainult nende kasutusala, näiteks ATF, LDS, LHM, CHF 11S, 
2T-Stroke (5).
Sellise viisil kergendatakse õlide otsingut, mille suhtes ei rakendata SAE klassifikatsiooni või kasutatakse seda piiratult.

3 4

1

2

6
5
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AD International uudised

ADI konverentsist lühidalt

17.–19. aprillini toimunud ADI 25. 
konverentsil kohtusid 21 ADI partnerit 
ADI tarnijatega. Selle aasta toimumispaik 
oli Brabanthal, Leuveni lähedal asuv 
kongressikeskus.

Lisaks loendamatutele võrgustuse 
võimalustele (umbes 400 kohtumist, 
mis peeti 170 osaleja seas – 1/3 neist 
olid ADI partnerid ja 2/3 ADI tarnijad) 
olid käesoleva, 2013. aasta ürituse 
traditsioonilised päevakorrapunktid:

• Aasta järelturu professionaali valimine 
kolmapäeval, 17. aprillil: valimine toimus 
enne sündmust veebis ADI konverentsi 
platvormi kaudu ja valituks osutus Robert 
Hanser (Bosch), keda tunnustati kui 
isikut, kes on viimase 12 kuu jooksul kõige 
rohkem panustanud autonduse järelturule.

• Aasta tarnija valimine neljapäeval, 18. 
aprillil: valimine põhines ADI partnerite 
poolt erinevate kriteeriumide alusel antud 
punktiarvestusel ning 2012. aasta tarnijaks 
kuulutati Mann&Hummel. MANN Filteri 
meeskonnal oli rõõm võita auhind juba 
kolmandat korda!

Aasta tarnijaks sai “Mann&Hummel”

ADI president Olivers Roukss (Olivier Roux)

• Teine „Autoala viktoriin“, mille 
keskmes oli Eure!Car õppesõiduk, mida 
kasutati osavõtjate tehniliste teadmiste 
ja füüsiliste oskuste testimiseks viimases 
vahekatsumuses.

ADI uued või peaaegu uued partnerid:

• ADI tervitab uut Suurbritannia 
partnerit IFA-d ja tunneb head meelt 
selle üle, et on loonud koostöösuhted 
tugeva tarnijategrupiga võtmetähtsusega 
sõltumatul järelturul. 

• ADI tervitab oma kauaaegset partnerit 
AD Tunisiat, kes seni on tegutsenud AD 
France kaudu.

AD Tunisia kuulub mõjukasse UTIC 
kontserni. Ettevõte tegutseb aktiivselt 
autonduse vallas ning on

turuliider kiiresti kasvaval 1,4-miljonilisel 
sõidukiturul.

ADI olemasolevad partnerid on 
edukalt tugevdanud oma vastavaid 
võrgustikke:

• AD Italia ühines GIADI-ga – tugevatest 
piirkondlikest turustajatest koosneva 
sõltumatu grupiga.

• AD Russia on ühinenud Bergiga, tugeva 
turustajaga, millel on 14 filiaali.

• AD Carat on ühinenud Hengstenbergiga, 
tugeva piirkondliku turustajaga.

• AD Central Asia on lisaks Kasahstanile 
alustanud tegevust ka Aserbaidžaanis.
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AD International uudised

Eure!Car

• ADI tunneb heameelt, et Eure!Car programmi toetavad 16 ADI partner-tarnijat. See aitab edendada väljaõppekursusi ja 
tõsta nende kvaliteeti. 

• ADI jätkab programmi geograafilise katvuse laiendamist progressiivselt, sest see nõuab peamist pühendumist nendelt ADI 
partneritelt, kes on otsustanud selle oma riigis kasutusele võtta.

• ADI on käivitanud tehnilise infolehe algatuse, et tagada vajaliku tehnilise info kättesaadavus kutselistele remondimeestele 
kõigis asjakohastes keeltes meie kõigi tarnijate klienditasandil. 

• ADI partnerid investeerivad pidevalt väljaõppeteenustesse.
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Toodete uudised

NARVA töötas välja laiaulatusliku 
tootevaliku, et rahuldada professionaalide 
vajadusi terves maailmas. 

NARVA toodete ja tootmisprotsesside 
kvaliteeti kontrollitakse regulaarselt 
vastavalt ECE* määrustele ja teistele 
õigusnõuetele. NARVA tootmist, 
samuti turustamise ja logistika protsesse 
kontrollitakse regulaarselt kaasaegsete 
rahvusvaheliste ISO** tehniliste standardite 
abil. ECE on koostanud autotööstusele 
ja selle tarnijatele rahvusvahelised juhised 
eesmärgiga vähendada kaubandustõkkeid 
ja suurendada liiklusohutust. Tooteid, mis 
ei vasta ECE nõuetele, ei saa Euroopas 
müüa. NARVA tooted vastavad ECE 
määrustele 37 ja 99, mis sisaldavad norme 
hõõglampidele, sealhulgas mõõtmistele, 
valgusvoole ja võimsusele. ISO/TS 16949 
on tõend, mis kinnitab meie NARVA 
tootmise, turustamise ja logistika stabiilsust 
ja ohutust.

NARVA, autovalgustuse spetsialist

Tooteid, mis ei vasta ECE nõuetele, ei saa 
Euroopas müüa. NARVA tooted vastavad ECE 
määrustele 37 ja 99, mis sisaldavad norme 
hõõglampidele, sealhulgas mõõtmistele, 
valgusvoole ja võimsusele.

Kood Spetsifikatsioon

17177 W5W 12V 5W WEDGE BASE W2,1X9,5d

Kood Spetsifikatsioon

48630 H1 RPB +  55W HALOGEN P14,5s

48320 H1 12V 55W HALOGEN P14,5s

48616 HB3/9005 RPB +  60W HALOGEN P20d

17635 P21W 12V 21W STOP BA15s

48677 H4 RPB +  60/55W HALOGEN P43t

17125 C5W 11x35 12V 5W FESTOON  SV8,5

48889 H4 LL 60/55W HALOGEN P43t

48078 H11 LL 55W HALOGEN PGJ19-2

48328 H7 12V 55W HALOGEN PX26d

48633 H3 RPB +  55W HALOGEN PK22s

48881 H4 12V 60/55W HALOGEN P43t

Kood Spetsifikatsioon

48322 H1 LL 55W HALOGEN P14,5s

48329 H7 LL 55W HALOGEN PX26d

17916 P21/5W 12V 21/5W STOP BAY15d

48638 H7 RPB +  55W HALOGEN PX26d

STANDARD

Otsi ADeCAT´st

RANGE POWER BLUE+

LONG LIFE

• NARVA tooted, ühtlane kvaliteet ja 
töökindlus

• NARVA, valgustuse spetsialist juba 
rohkem kui 60 aastat.

• Põhjalik katsetamine, mis läbib 
tervet tootmisprotsessi.

• Iga üksiku lambi pidev 
kontrollimine.

• Vastavus katsetamise ja 
rahvusvahelise sertifitseerimise 
protsesside nõuetele, sh ISO/TS 
16949, DIN EN ISO 14001, ECE 37.

• Jätkuv investeerimine toote 
innovatsiooni ja uutesse 
protsessidesse.

Enam kui 60 aasta pikkune kogemus 
ja oskusteave on aluseks kõigile 
NARVA valgustuslahendustele. 
NARVA teostab pidevalt katseid 
auto valgustustoodete osas, et 
veelgi tõsta toote kvaliteeti ja tagada 
selle ühtlus. Kõigi kvaliteedikatsete 
läbimine tagab kõigi NARVA toodete 
töökindluse.
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Hooajalised tooted

Otsi ADeCAT´st

550014042 SMF 555065048 SMF

560077054 SMF 570014064 SMF

588027075 SMF 565105058 SMF

580035074 SMF 600130086 SMF

Otsi ADeCAT´st

544402044 AD 545155033 AD

556400048 AD 560409054 AD

560412051 AD

562107051 AD 600402083 AD

560413051 AD

565106054 AD 680032100 AD

725012115 AD

Otsi ADeCAT´st

570144064 AD 574104068 AD

577400078 AD 580406074 AD

591400074 AD 591401074 AD

Akud - kogu Euroopa usaldab

“Start Extreme” akud, 
mis sobivad eriti diiselmootoritele

AD kaubamärk vastavalt ADI (Autodistribution International) nõuetele omistatakse ainult kõrgema kvaliteediga toodetele, mille 
suhtes rakendatakse mitut kvaliteedi kontrollimise staadiumi. AD kaubamärgi laitmatut kvaliteeti kinnitab ka asjaolu, et alates 
nüüdsest omistatakse AD käivitusakudele kuni 3 aastane garantii.

Start Extreme ULTRA eelised

• Hermeetiline, hooldusvaba SMF

• Kuni 30% suurem käivitusvõimsus

• Laetuse taseme indikaator

• Garanteeritud käivitumine ekstreemsete temperatuuride korral

• Sobib eriti hästi diislitele

• Ohutum

AD käivitusakude eriomadused:

• käivitusakude tootmises kasutatavad
ümbrik-separaatorid pikendavad,
tunduvalt käivitusakude tööiga,
• radiaalse konstruktsiooniga restid
suurendavad külmkäivitusvoolu ja
muid tehnilisi parameetreid,
• käivitusakud ei nõua peaaegu mingit
hooldust ja kasutavad väga vähe vett,
• väike iseeneslik huumlahendus lubab
täiendavalt laadimata hoida,
akut kuni pool aastat,
• suurte koormuste puhul töötavad
käivitusakud stabiilselt ja sellepärast
sobivad suurepäraselt diiselkütusega
autodele,
• käivitusakud vastavad maailma 
kõrgeimatele kvaliteedi- ja 
keskkonnanõudmistele.

Ca/Ca-akude eelised võrreldes Sb/Ca- 
ja Sb/Sb-akudega:

• Hermeetiline, hooldusvaba SMF
• Suur energiatihedus
• Väiksem veekulu
• Tugevam käivitusvool
• Madal isetühjenemise tase < 1%
• Vastupidavus süvatühjenemise korral
• Suurem ohutus (suletud süsteem)
• Veekulu
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Hooajalised tooted

Varta

Johnson Controls on globaalne liider plii-happe autoakude ning hübriid- ja elektrisõidukitele mõeldud uudsete akude tootmises. 
Ettevõtte 30 tehast tarnivad tähtsamatele autotootjatele ja järelturu müüjatele rohkem kui ühe kolmandiku maailma plii-
happeakudest. Oma innovatsioonide kaudu loob Johnson Controls akutööstust hübriid- ja elektrisõidukitele. Johnson Controls on 
esimene ettevõte maailmas, kes toodab liitium-ioonakusid masstootmises olevatele hübriidsõidukitele.

Ainulaadne SpiralCell tehnoloogia

• Annab energiat kasutavatele seadmetele
• 2 x pikem kasutusaeg
• Lekkekindel (tagab keskkonna ohutuse)
• 15 x suurem vibratsioonikindlus
• Mitmepositsiooniline paigaldus

Modulaarsed akusüsteemid

• Ohutuse, mugavuse, suuruse nõuete 
rahuldamiseks
• Täielikult integreeritud süsteem
• Võimaldab originaalseadmete tootjatel 
vähendada montaažiga seotud kulusid ja 
minimeerida laoruumi nõudeid
Need võimaldavad lihtsustada ka ostmist, 
sest kõik akukomponendid saab osta ühelt 
tarnijalt. Süsteemi tulevased versioonid 
võivad sisaldada ka vedelikureservuaare, 
energia jaotuskarpi ja teisi kapotialuseid 
komponente, mis muudab paigaldamise 
veelgi lihtsamaks.
Täielikult integreeritud süsteem sisaldab 
akut, akualust, hoidikut ja kõiki 
kinnitusdetaile nende komponentide 
monteerimiseks sõidukisse.

Mikrohübriidi lepingud:

„Audi“ A3, A4, A5, „A5 Sportback“
„BMW“ 1, 3, 5, 6, 7 serijos + „Mini“ (kõik mudelid)
„Daimler“ A, B, C, E, S klasės + SMART („Micro Hybrid Drive“)
„Hyundai“ ir „Kia“ iX35, i30, „Cee’d“
„Land Rover“ „Freelander“
„Volvo“ C30, S40, V50
 “VW” „Golf“, „Passat“, „Polo“

AGM-tehnoloogial (elektrolüüdiga immutatud klaasvill) põhinevad mikrohübriidid

• Tsüklite 3–4-kordne arv (450), et toime tulla kõigi käivitamiste/seiskamistega.
• Suurema laetuse aktsepteerimine (regeneratiivsel pidurdamisel genereeritud 
elektrienergia absorbeerimiseks).
• Võime töötada palju madalamatel laetuse astmetel (et võimaldada talletada 
regeneratiivsel pidurdamisel genereeritud elektrienergiat).
• Parem käivituse jõudlus.
• Maksimaalne tühjenemine aku mahtuvusest (Deep depth of discharge, DOD)
 kuni 25% (suur efektiivsus).

Otsi ADeCAT´st

560901068  
START-STOP PLUS  

(AGM) 

595901085  
START-STOP PLUS  

(AGM)

570901076  
START-STOP PLUS  

(AGM)  

605901095  
START-STOP PLUS  

(AGM)  

580901080  
START-STOP PLUS  

(AGM)

„SpiralCell“ 

Autos kasutatakse üha rohkem 
valgusteid, LCD-ekraane, 
mängimissüsteeme, stereoseadmeid, 
sülearvuteid ja mobiiltelefone, mis 
kõik nõuab suuremat energiaallikat. 
OPTIMA suudab varustada kogu 
energiaga, mis on vajalik selliste 
energiat tarvitavate sõidukite 
käitamiseks.

PowerFrame 
positiivne võre

positiivne 
plaat

AGM 
separaator

negatiivne 
võre

negatiivne 
plaat
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Tippkvaliteediga MANN-FILTER 
filtrid sisaldavad sageli ka niinimetatud 
möödavooluklappe. Need tagavad 
mootori õlituspunktide varustamise 
õliga isegi äärmuslikes tingimustes.

MANN-FILTER filterelemendi 
optimaalne voldi geomeetria 
võimaldab saavutada suurima 
võimaliku pindala. 

MANN-FILTER õlifiltrid

Kaasaegsed sõidukimootorid on tehniliselt keerukad ja komplekssed seadmed. Optimaalse jõudluse säilitamiseks nõuavad 
need pidevat varustamist hoolikalt filtreeritud mootoriõliga. Teisest küljest võib halvasti filtreeritud või sobimatu õli suurendada 
enneaegse kulumise ohtu, mille tagajärjeks kõige halvemal juhul võib olla isegi mootoririke või muu kahjustus. Spetsialistid 
tõdevad seda ja peavad seetõttu õlifiltri väljavahetamisel kvaliteeti väga tähtsaks.

Lukud tagavad määrdeainega 
varustamise

Lihtsa konstruktsiooniga õlifiltrid 
koosnevad peamiselt järgmistest osadest: 
keermestatud kork koos välise tihendiga, 
filtri korpus, mis sisaldab filterelementi ja 
elemendi juhikut. See hoiab filterelementi 
õiges asendis. Paljudel kõrgekvaliteedilistel 
õlifiltritel on täiendavad komponendid, 
mis tõhustavad märkimisväärselt mootori 
kaitset. MANN-FILTER varustab 
oma õlifiltrid näiteks kaubikute jaoks 
spetsiaalselt vormitud ülielastsete 
äravoolukindlate membraanidega, mis 
tagavad õli jäämise filtrisse isegi kallutatud 
paigaldusasendis, kui mootor välja 
lülitatakse. Näiteks ööseks, kui sõiduk 
pikemaks ajaks parkima jäetakse. Sellega 
tagatakse mootori komponentide õlitamine 
kohe järgmise käivitamise ajal. Sel viisil on 
seadmed kaitstud kulumise eest. Niipea, 
kui mootor enam ei tööta ja õli lõpetab 
tsirkuleerimise, hakkab õli mõjutama 
raskusjõud. Ilma äravoolu takistava klapita 
hakkaks õli filtrist ja õlikanalitest aeglaselt 
välja immitsema ning õlivanni tagasi 
voolama. 

Mootorid, mida õlitatakse isegi 
madalatel temperatuuridel

Tüüpiline olukord on külmkäivitus nullist 
madalamatel temperatuuridel. Sellisel juhul 
on mootoriõli äärmiselt viskoosne ning 
seda saab pressida läbi filtri ainult suurt 
jõudu rakendades. Sellistel erakordsetel 

juhtudel on oluline, et möödavooluklapp 
avaneks täpselt õigel ajal, võimaldades 
õlil mööduda filterelemendist ja säilitada 
õlivarustuse. „Siinkohal võib kindlasti 
öelda, et filtreerimata õli on parem kui 
õli puudumine üldse. Kui see pärast 
lühikest käitamisperioodi üles soojeneb ja 
viskoossus väheneb, nõuab selle surumine 
läbi filtri vähem jõudu. Möödavooluklapp 
sulgub nüüd kohe ja täielikult. Meie 
möödavooluklapid töötavad väga täpselt. 
Need avanevad ainult vajadusel ja 
nõutavaks ajaks ning tagavad tõhusa kaitse 
mootori enneaegse kulumise eest.“ 

Stabiilsus ja pikaajaline tihendus

MANN-FILTER õlifiltri ülemine kate 
on valmistatud kuni 5 millimeetri 
paksusest terasplaadist. Keermestatud 
korgi massiivne disain tagab terve filtri 

suurepärase stabiilsuse. Kokkupanek ja 
eemaldamine on muudetud lihtsamaks 
tänu selle täpselt sobituvale keermele. 
Tihendil, mis tagab õlikindla tihenduse 
filtri paigaldusäärikul, on samuti 
tähtis funktsioon. See takistab õli 
välja immitsemist ja tagab filtri kindla 
püsimise kinnikeeratud asendis sõiduki 

liikumise ajal. Spetsiaalselt konstrueeritud 
pesa tagab tihendi kindla, pikaajalise 
tihenduse. Tihendid valmistatakse 
kõrgekvaliteedilisest elastomeerist, 
mis peab vastu väga madalatele 
temperatuuridele.

Lekkekindel kõvaduskatses

Filtri korpus ise on valmistatud surve- ja 
korrosioonikindlast materjalist. Selle 
toimivust on kinnitatud laiaulatuslikes 
katsetes, kus filtrit on mõjutatud 
impulssidega erinevate rõhkude 
vahemikus. Impulsside arv, millele 
MANN-FILTER toode ilma kahjustumata 
vastu peab pidama, määratletakse 
sõidukitootjate spetsifikatsioonis. 
Selliseid impulssidega mõjutamise 
katseid kasutavad MANN-FILTER 
arendusinsenerid toodete stabiilsuse ja 
lekkekindluse kontrollimiseks. Filtratsiooni 
spetsialist MANN+HUMMEL pakub 
ka spetsiaalseid vabastusseadiseid, mis 
on integreeritud filtri korpusesse ning 
mis võimaldavad filtri kiiret ja hõlpsat 
eemaldamist isegi kitsas mootoriruumis 
ja vähendavad käe libisemise ohtu 
hooldamise ajal.

Optimaalne voldi geomeetria 
maksimaalse filtri pinna tagamiseks

Õlifiltri kõige tähtsam osa on filterelement. 
See teostab puhastustööd ja vastutab 
seega filtri põhiülesande täitmise eest. 
Põhjaliku ja tõhusa funktsioneerimise 
tagamiseks sisaldab element 
kõrgekvaliteedilist filtriainet. Vastandina 
sellele ei kata mõni madalakvaliteediline 
filterelement isegi ühte kolmandikku 
sellest pinnast. Optimaalse filtreerimise 
ja pika kasutusaja tagamisel omab 
suurt tähtsust filterelemendi materjali 
kvaliteet. Filterelemendi materjali poorid 
peavad olema äärmiselt väiksed ning 
võimaldama kinni pidada suurtes kogustes 
saasteainet. Seetõttu kasutab MANN-
FILTER täiesti sünteetilist või sünteetilise 
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Kvaliteet tasub end ära

MANN-FILTERil on umbes 99% 
ulatuses Euroopa turust sobiv õlifilter 
pakkuda peaaegu igale sõiduauto või 
kaubiku mudelile. Praegune tooteportfell 
sisaldab ligikaudu 640 õlifiltrit väga 
erinevatele rakendustele. MANN-FILTER 

Otsi ADeCAT´st

W719/5  W940/25  

W719/30  

W75/3  

W67/1

kiuga tugevdatud tselluloosainet. Need 
materjalid filtreerivad õli tõhusalt kõrgetel 
temperatuuridel ning on vastupidavad 
isegi korrodeerivate lisandite ning 
sünteetiliste õlide suhtes. Traditsioonilise 
filterelemendi materjaliga esineb oht, et 
lisandid vähendavad materjali elastsust 
ja tugevust. Kuid tähtis on ka see, et 
filterelement omaks suurt mehaanilist 
tugevust. MANN-FILTER saavutab selle 
tänu stabiilsetele otsakorkidele ja keskel 
paiknevale tugitorule, andes sel viisil 
vajaliku tugevuse elemendile isegi kõrgete 
diferentsiaalrõhkude korral, mida esineb 
külmkäivituse ajal talvel.

MANN-FILTER kasutab täiesti sünteetilist või sünteetilise kiuga tugevdatud tselluloosainet. Need materjalid filtreerivad õli 
tõhusalt kõrgetel temperatuuridel ning on vastupidavad isegi korrodeerivate lisandite ning sünteetiliste õlide suhtes.

tarnib originaalseadme kvaliteediga 
õlifiltreid sõltumatu järelturu jaoks. 
Madalama kvaliteediga filtrid ei ole palju 
odavamad. „Sääst on laias laastus ajalehe 
hind,“arvestab Weller. Kvaliteetkauba väike 
lisakulu tasub end hästi ära töökodade 
ja hulgifirmade puhul, sest MANN-

FILTER õlifiltrid tagavad usaldusväärse 
mootori kaitse. Järelikult aitavad need 
vältida soovimatuid ja sageli ka kulukaid 
remonte. Tegelikult on need investeering 
kliendi rahulolusse ja usaldusse paljudeks 
aastateks.

Kinnitamine välistab soovimatu 
möödavoolu

Spetsiaalne reljeefsus tagab ka voldivahede 
stabiilsuse ja tugevuse. See takistab nn 
„koondumist“, mille korral pabervoldid 
ühinevad plokiks, vähendades sel viisil 
filtreerimisjõudlust. Samuti on ülioluline 
see, et filterelement püsiks täpselt 
oma kohal isegi siis, kui seda mõjutab 
vibratsioon. Elemendi kinnitamiseks oma 
kohale on MANN-FILTER paigaldanud 
elemendi juhiku, mille ülesannet täidab 
lamevedru. Lisaks elemendi teljesuunalisele 
toetamisele toetab see elementi ka 
radiaalselt, tagades sel viisil töökindla 

tihenduse liidesel keermestatud korgiga. 
Filtreerimata õli – nagu möödavoolu korral 
– ei saa seetõttu voolata filterelemendi 
kõrvalt.
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Järsult langevad talvised temperatuurid:
kõrghooaeg „Sogefi” suure jõudlusega diislifiltritele

Suure jõudlusega Sogefi diislifilter on oluline toode lähenevaks talveperioodiks, mil eritähelepanu nõuab diislifiltrite 
väljavahetamine. Oma uusima tootevalikuga vastab Sogefi – Euroopa juhtiv filtritootja – diislituru üha suurenevale nõudmisele.

Oma täiusliku diislifiltri tootevalikuga 
ületab Sogefi spetsiaalse nõudmise, 
mis tekib seoses oodatava talveperioodi 
hooldusega. Ning temperatuuride 
langemisel null kraadist madalamale on 
oluline, et diislikütuse filtri kontrolle 
teostatakse õigeaegselt. Diisli filtreerimise 
komponendid on väga tundlikud 
ekstreemsete temperatuuride suhtes 
miinuskraadidel. Ebapiisav hooldus võib 
põhjustada vee külmumist ja kütuse 
loomuliku voolu blokeerumist punktis, 
kus mootor takerdub. Seetõttu võib see 
põhjustada tõsise kahjustuse.
Peale nõudliku talvise hooldusperioodi 
vastavad Sogefi diislifiltrid ka üha 
suureneva turu nõudmisele. Sõltumatu 
järelturusegment suudab nüüd klientidele 
pidevalt pakkuda originaalseadme 
kvaliteediga asendusfiltrit, kusjuures ajal, 
mil diiselmootoriga autode osatähtsus 
Euroopa autopargis moodustab 32% ning 
see arv pidevalt suureneb. Selle tulemusena 
võib Sogefi hinnata, et 2013. aastal kuulub 
talle enam kui 30% sõltumatust järelturust 
diislifiltrite osas, mis hõlmab üle 98% 
turustaja päevasest nõudmisest. 
Kuna diiselmootorid on muutunud 
keerukamaks, siis muutub üha 

nõudlikumaks ka süsteemi seadmestiku 
häälestus, samuti hooldus. Eelkõige on 
diiselmootorite puhul veelgi suurema 
tähtsuse omandanud filtreerimise 
komponendid. Näiteks on uued 
diiselmootorid, millel on kümme korda 
suurem sissepritserõhk võrreldes eelmiste 
traditsiooniliste eelpõlemiskambriga 
diiselmootoritega, kütuse saastumise 
suhtes väga tundlikuks muutunud. 
Iga mustuseosake võib parandamatult 
mõjutada süsteemi, alates pumbast kuni 
pihustini. Peale selle võib igasugune 
veesisaldus õlis mõjutada terve süsteemi 
õlitamist, põhjustades tõsise rikke.
Vastuseks nendele nõudmistele on 
diiselmootorite filtrid saavutanud nüüd 
silmapaistva jõudluse taseme, mis aitab 
tõhusalt kaasa moodsate diiselmootorite 
toimimisele. Tegelikult suudavad 
Sogefi diislifiltrid eraldada isegi 95% 
osakestest suurusega üle 5 μm. Peale 
selle iseloomustavad neid elektroonilised 
kütusesoojendid ja veetaseme andurid, 
mis tuvastavad igasuguse vee olemasolu 
kütuses. Ühistorupritsesüsteemid on 
seetõttu täielikult kaitstud uudsete 
filtreerimistehnoloogiatega ning need 
kestavad terve aasta.

Oma täiusliku diislifiltri tootevalikuga ületab 
Sogefi spetsiaalse nõudmise, mis tekib seoses 
oodatava talveperioodi hooldusega.

Otsi ADeCAT´st

C10039ECO P5651

PS9789  P5328  

PS5896  

P4183  

PS8784

C10308ECO  

P9436

P9635
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Transmax Dual ja TITAN ATF 7134 FE - 
automaatkäigukasti õlid

TITAN ATF 7134 FE uus kõrgklassi 
automaatkäigukasti õli Fuschi 
autotoodete valikus

Väikese viskoossusega kütusesäästlik 
kõrgklassi ATF õli on spetsiaalselt välja 
töötatud Daimler AG valmistatud 
sõiduautode automaatkäigukastidele 7-G 
Tronic Plus (NAG II +). Toode pakub 
erakordselt head kütusesäästu potentsiaali. 
TITAN ATF 7134 FE on kõige väiksema 
viskoossusega ATF õli autotööstuses. 
Vaatamata väikesele viskoossusele tagab 
õlilisandi innovatiivne tipptehnoloogia 
parimad hõõrde omadused ja suurepärase 
kulumiskaitse. Erakordselt hea hõõrde 
stabiilsus garanteerib optimaalse toimivuse 
käikude vahetamisel.
TITAN ATF 7134 FE on heaks kiidetud 
MB-kinnitusega 236.15. Palun pange 
tähele, et MB 236.15 ei ühildu eelmiste 
MB ATF tehniliste andmetega, nagu MB 
236.14 ja MB 236.12!
Toode on saadaval järgmistes pakendites:
- 1 l,  4 l, 20 l, 60 l, 205 l.

„Transmax Dual”
Üks toode viimaste uuenduste 
jaoks topelt-siduriga käigukastide 
tehnoloogia valdkonnas.

Euroopas kasutatakse valdavalt topelt-
siduriga käigukastide tehnoloogiat. Castrol 
omab unikaalset võimet pakkuda ühte 
toodet kõikide juhtivate originaalosade 
jaoks, tugevdades sellega meie turuliidri 
positsiooni ja pakkudes Teile kliendina 
tuge. 2015. aastaks on võimalik ainult 1 
tootega - Transmax Dual - katta rohkem 
kui 10 erinevat originaalosa ja rohkem kui 
50 erinevat automudelit.
Castrol Transmax Dual käigukastiõli 
on spetsiaalselt välja töötatud üha 
rohkem levinud 6-käiguliste topelt-
siduriga käigukastidele (DTC) ning see 
sobib enamikele DTC rakendustele ja 
tootemarkidele. Fikseeritud intervallidega 
hoolduste korral 60 000 km juures ja 
suurte kuni 5-liitriste õlivannide korral 
on võimalik teenida kiiresti suurt kasumit 
aidates samal ajal töökodadel vähendada 
toodete varusid ja eksimise võimalusi.
Võtmetegurid
• Ametlikult heaks kiidetud Audi, Volvo, 
Mitsubishi, Chrysler’i poolt ja ainuke 
Fordi (Getrag FT jaoks) poolt heaks 
kiidetud vedelik

• Soovitatakse VW DQ250-le, mida 
kasutavad VW, Seat ja Škoda ning 
sobib kasutamiseks Citroën’i ja Peugeot’ 
mudelites.
 Kasutamine

Ford WSS-M2C-936-A (topelt-sidur)
Volvo, Chrysler (Euroopa), Mitsubishi
VW G 052 529 (Audi rakenduste korral)
Castrol soovitab VW, Seat, Skoda 
6-käigulise topelt-siduriga käigukastile 
(DSG)

Eurol fluence DXS 5W-30

Eurol® Fluence DXS 5W-30, mida 
toodetakse koos Eurol’i OPT lisanditega, 
pakub suurepärast kaitset pikemate 
õlivahetuste vahel. Eriti soovitatakse 
seda õli kasutada kooskõlas Euro 4 
standarditega valmistatud autodel, nagu 
tahmafiltritega Opel, Mercedes Benz ja 
BMW, et vältida filtrite ummistust.
Selletõttu on Eurol® Fluence DXS 5W-
30 õli madala sulfaattuha ning samuti ka 
madala fosfori ja väävli sisaldusega (nn. 
mid SAPS tehnoloogia).
Eurol® Fluence DXS 5W-30 õli sobib ka 
kõikidele tavapärase õlivahetuse intervalliga 
(kuni 15 000 km) Volkswagen Seat’i, 
Audi and Skoda sõiduautodele. Veelgi 
enam, antud õli on suurepärane valik 

enamuse Mercedese ja BMW sõiduautode 
ja väikekaubikute (tahmafiltriga või ilma 
selleta) jaoks.
Eurol® Fluence DXS 5W-30 õli ei paku 
ainult head kulumisvastast kaitset, vaid 
see kaitseb ka rooste ja oksüdeerumise 
eest, samal ajal kui spetsiaalsed lisandid 
kaitsevad mootorit vahel eriti pikaks 
venivate õlivahetuste vahel mustuse, setete 
ja sadestunud ainete eest.
Eurol® Fluence DXS 5W-30 vastab GM 
Dexos 2 nõuetele ja seda võib kasutada ka 
seal, kus on ettenähtud GM-LL-A-025 en 
-B-025.

Täissünteetiline pika tööeaga mootoriõli, mis on valmistatud mid SAPS tehnoloogiat kasutades.

Eurol® Fluence DXS 5W-30 on täissünteetiline mootoriõli bensiini- ja diislimootoriga sõiduautodele ja väikekaubikutele. Seda õli 
võib kasutada katalüsaatoriga, turbomootoriga, tahmafiltritega ja otsesissepritsesüsteemidega autodel.
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Kompanii Eurol on sõltumatu määrdeainete tootja. Eurol tegutseb rohkem kui 60 riigis, kompanii peakontor ja tootmisbaas asuvad 
Hollandis. Toodete põhivaliku moodustavad mitmesuguse otstarbega õlid ja määrdeained. Lisaks määrdeainetele, nagu õlid 
ja määrded, pakub tootja selliseid autodele mõeldud hooldustooteid, nagu aknapesu-, jahutus- ja pidurivedelikud, kruntvärvid, 
aerosoolid, metallitöö vedelikud tööstuse jaoks jne. 

Euroli tehas on üks kaasaegsemaid 
Euroopas. Tootmises kasutatakse 
kõige kaasaegsemaid seadmeid, 
kõrgtehnoloogiline segamisprotsess 
tagab äärmiselt täpse toormaterjalide 
ja komponentide doseerimise, mis 
omakorda parandab märkimisväärselt õlide 
järjepidevust ja kvaliteeti. 
Euroli spetsialistid teevad tihedat koostööd 
erinevate autotootjatega, sellistega nagu 
VW, Audi, Škoda, BMW, Mercedes-Benz, 

Euroli tooteid kasutavatel klientidel on usaldusväärsed garantiid, mida saavutatakse tänu kompanii sujuvale tööle ja usaldusväärsele 
kvaliteedijuhtimise süsteemile. 

Castrol Edge mootoriõli - meie seni 
tugevaim ja enim eelistatud mootoriõli

Seda on raske ette kujutada, et vedelik on tugev, aga just seda õli omadust vajab sinu automootor. See on nagu tänaste mootorite 
keskkonna karistus, kuid see oli ka väljakutse uue Castrol Edge mootoriõli loomisel - meie seni tugevaim ja enim eelistatud 
mootoriõli.

Miks on tugevus tähtis?

Viimase 5-10 aastaga on üha rohkem 
kasvanud võimsuse nõuded aina 
väiksematele mootoritele. Surveastmed 
on kahekordistunud ulatudes 10 000 
kilogrammini ruutsentimeetrile. See on 
võrreldav jõuga, mida avaldavad kaks 
elevanti žiletiterale. On vaid üks asi, mis 
mõjub metalli komponentide taluvusele - 
selleks on õli, mis säilitab oma tugevuse.

Vali õige õli

Kasutades tugevaimat mootoriõli, võid 
olla kindel, et sinu auto mootor suudab 
töötada täie võimsusega. Castrol EDGE`i 
soovitavad nii BMW ja VW Motorsport 
kui ka Ford Word Rally meeskond. See 
mootoriõli on tugevaim ja eelistatuim 
Castroli poolt loodud õlidest. Seda õli 
on testitud karmides tingimustes, mis 
tähendab seda, et sa saad olla kindel oma 
automootori vastupidavuses.

FLUID STRENGTH TECHNOLOGY™

Castrol Edge on loodud uue tehnoloogiaga, 
mis aktiivselt tugevdab mootoriõli 
uskumatute rõhkude talumiseks erinevates 
sõidu režiimides. See õli lisatugevus 
annab juhile kindlustunde sõita erinevates 
tigimustes, millistes ta iganes soovib. Et 
tõestada õli tugevust, on Castrol Edge`i 
testitud äärmuslikes tingimustes:

1. test – õli tugevustest

• Testitud on mootori kõige keerulisemat 
osa

Castrol Edge oli kuni 40% 
vastupidavam, vähendades 
metallide vahelist kontakti 
erinevate surveastmete juures*

Vähendades hõõrdumist ja 
suurendades tõhusust, aitab see 
maksimeerida mootori efektiivsust 
töös.

“Me oleme saavutanud õli 
tugevdamises äärmusliku taseme. 
Võtmeks siin on meie Fluid Strength 
Technology™, mis võimaldab Castrol 
EDGE ‘iga stabiilselt saavutada 
tulemust erinevate koormuste all 
– säilitades tugevuse ning hoides 
metallpinnad teineteisest lahus.”

CASTROL EDGE TEHNOLOOG

2. test – maksimaalne vastupidavus 
test

• Me testisime õli mootoris, mis töötas 
piirkoormustel kindla perioodi.
• Mootor jäeti tööle seniks, kuni õli kaotas 
oma omadused ja mootor jooksis kinni.
• Castrol Edge säilitas oma tugevuse 
töötades 148 tundi järjest - rohkem 
kui 35% kauem võrreldes juhtiva 
konkurendiga^.

Omades tugevaimat mootoriõli, võid olla 
kindel, et saad nautida oma sõidukogemust 
täiel määral. Castrol Edge ja selle Fluid 
Strength Technology™ võimaldavad sul 
kasutada oma auto mootori maksimaalset 
sooritusvõimet ilma igasuguste kõhklusteta.

† Tugineb BMEP kalkulatsioonidele.
* Castrol Edge õlide tugevustestides erinevatel kiirustel on 
keslmine metallpindade omavaheline kokkupuude kuni 40% 
väiksem kui juhtival konkureerival õlil.
^ Me palusime testida Castrol EDGE õlide maksimaalset 
vastupidavust kolmanda osapoole laboratooriumil. Selle testi 
tulemusel säilitas Castrol EDGE oma tugevuse 35% kauem 
kui teine suurema õlitootja toode.

EUROL tehas

Volvo, Renault, MAN, Scania jm. Sellise 
autotootjatega koostöö tulemuseks on 
Euroli tooted, mis on loodud järgides 
uusimaid autotootjate nõudeid, kasutades 
ainult kõige kõrgema kvaliteediga 
baasõlisid ja lisandeid. Edukat koostööd 
näitavad erinevate autotootjate poolt 
Eurolile antud tunnistuskirjad, mis 
kinnitavad, et kompanii tooted vastavad 
kõrgeimatele ekspluatatsiooni nõuetele 
ning uusimatele spetsifikatsioonidele.
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Töökindlad täiskummist kinnitused on 
paremad kui lekkivad hüdrokinnitused!

Uute toodete väljatöötamisel rakendame 
ainult juba järgi proovitud ja katsetatud 
tehnoloogiaid. Hüdrokinnitused on OE 
tehnoloogia viimase aja trend. Siiski ei vasta 
need sageli ootustele, kuna nad hakkavad 
kergesti lekkima ja lähevad seetõttu 
kiiremini katki.
Seetõttu kasutab Meyle ainult täiskummist 
kinnitusi MEYLE-HD varuosade 
töökindluse suurendamiseks. Lisaks sobitab 
Meyle meie kinnituste summutavad 
omadused täpselt OE süsteemi omadustega 

tagades nii püsiva sõidumugavuse. Oma MEYLE-HD täiskummist kinnitustega pakume hüdrokinnitustele töökindlat alternatiivi ja 
lahendust, mis pakub seda, mida lubab.

Ainult visad jõuavad sihile! Šarniiri 
vardad, mis on projekteeritud kestma!

Meyle ei hoia kokku materjalide pealt 
ega kasuta alamõõdulisi osasid, mis 
paratamatult viivad tõsiste probleemideni. 
Väikesel šarniiri peal on väike pind ning 
seega on surve pinnale suur. Liigne surve 
kandub üksikutesse komponentidesse, 
mille tulemusel toimub enneaegne 
kulumine ning šarniir läheb katki. Sel 
põhjusel on MEYLE-HD šarniiri vardad 
valmistatud täpselt pikema tööea jaoks 
vajaliku suurusega. Meyle insenerid 
kasutavad šarniiri varda ideaalse läbimõõdu 
arvutamiseks professionaalseid koormuse 
simulatsiooni tehnikaid. Varda otsas oleva 
šarniiri pea suurendamine on tõhus viis 
osa üldise stabiilsuse suurendamiseks. 
Optimeeritud geomeetriad maksimeerivad 
tööiga.

MEYLE-HD – lihtsalt kestab kauem!

MEYLE-HD osad on projekteeritud nii, et need on vastupidavamad kui nende OE vastavad osad. HD valikus on üle 560 toote, mis 
sobivad tuhandetele erinevatele sõidukite mudelitele.

Tugevdatud kummi-metalli osad - 
vaprust nõudvalt raske ülesanne!

Kummi-metalli tehnoloogia ekspertidena 
paigutavad Meyle insenerid oma oskusteabe 
ja asjatundlikkuse kummi-metalli profiilide 
tugevdamisse. Innovatiivsed ja rafineeritud 
konstruktsioonid aitavad tugevdada 
naket metalli- ja kummiühendite vahel 
vähendades samal ajal materjalile avalduvat 
survet jaotades jõud ühtlaselt mööda osa 
suurendatud pinda. Tugev kummi ja metalli 
vaheline ühendus on väga oluline, et vältida 
enneaegset pukside ja ühenduste kulumist. 
MEYLE-HD osad on seega esimene valik, 
kui on vaja tugevaid ühendusi ja need 
pakuvad mõistlikku alternatiivi vastavatele 
OE osadele.
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MEYLE-HD stabilisaatori vardad 
innovatiivse clip-on konstruktsiooniga!

MEYLE-HD stabilisaatori vardad on 
täiesti uue konstruktsiooniga, millel on 
esmakordselt kasutatud clip-on lukustust 
tagamaks ideaalne sobivus teraskorpusesse.
Tänu antud unikaalsele ja innovatiivsele 
tehnoloogiale kestavad MEYLE-HD 
stabilisaatori vardad veelgi kauem. 
Hamburgi Helmut Schmidti Ülikoolis 
teostatud kulumiskatsed on andnud 
muljetavaldavaid tulemusi:
isegi peale 1 000 000 katsetsüklit ei ole 
märkigi šarniiri loksust!
MEYLE on projekteerinud oma HD 
stabilisaatori vardad nii, et nende 
koormustaluvuse võime oleks parem. 
See saavutati šarniiri pea läbimõõdu 
suurendamise teel 3 mm võrra, mis 
teeb keskmiseks läbimõõduks 22 mm 
suurendades seega šarniiri pea pinda 50% 
võrra.

Pika tööeaga teerajajast plastmassist 
pesa!

Suured dünaamilised koormused, mis 
tekivad pidurdamise või kurvis sõitmise 

Otsi ADeCAT´st

100 610 0027/HD  014 035 0011/HD  

100 407 0070/HD  100 610 0018/HD  

11-16 060 0009/HD  300 311 2909/HD  

Otsi ADeCAT´st

300 311 2914/HD  300 311 2919/HD  

316 010 0003/HD  40-16 060 0003/HD 

ajal, nõuavad šarniiri suurepärast 
töövõimet vältimaks osa enneaegset 
kulumist.
Kuidas Meyle selle saavutab? Valmistades 

teeraja šarniiri plastmassist pesa väga 
kulumiskindlast polümeerist, mis on välja 
töötatud spetsiaalselt MEYLE-HD osade 
jaoks.
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Lihtsalt kestavad kauem

MEYLE-HD on uus tase kvaliteedis. Meie kogenud insenerid analüüsivad originaalvarustuse 
komponente, selgitavad välja nende nõrgad kohad ning lihtsalt tugevdavad ja täiustavad 
nende konstruktsiooni. Alustades uute osade konstrueerimisest ja konstruktsiooni muutmisest 
kuni nende tootmiseni, oleme alati pühendunud kõrgekvaliteediliste lahenduste pakkumisele. 
Seda tõendab kõrgelt hinnatud vastupidavatele MEYLE-HD varuosadele antav 4 aasta pik-
kune garantii. Tutvuge meie MEYLE toodete ja MEYLE-HD varuosade laia valikuga veebilehel 

Konstrueeritud toimima – 
disainitud kestma
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Miks amortisaatorid on nii tähtsad ESC süsteemis?

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem 
ehk ESC on imeline elektrooniline 
süsteem, mis aitab vältida auto libisemist ja 
rullumist üle katuse. Vähemalt 40% teedel 
surmaga lõppenud õnnetusjuhtudest on 
libisemise tagajärg. Uuringud näitavad, 
et ESC võib selliste liiklusõnnetuste arvu 
vähendada 80% võrra. Fakt: Suurem osa 
liiklusõnnetustest, mil autojuht kaotab 
juhitavuse, juhtuvad siis, kui auto sõidab 
vale trajektooriga, näiteks pöörde ajal 
või kui, sõltuvalt olukorrast, ületatakse 
lubatud sõidukiirust. ESC tunneb, millal 
kaldub sõiduk sirgjoonest liigselt ette või 
kõrvale või kui rehvid hakkavad kaotama 
haakuvust teepinnaga. ESC vähendab 
hetkega mootori pöördeid ning vajalikul 
määral veidi pidurdab ühte rattast, sellisel 
viisil ei kaota sõiduk juhitavust.

21. sajandi turvavööd?

Paljud uuringud on näidanud, et ESC on 
väga tõhus vahend, mis püüab takistada 
juhitavuse kaotamist ja surmaga lõppevaid 
avariisid. Kölni ülikoolis hiljuti tehtud 
uuring näitas, et kui kõigil Euroopa 
autodel oleks ESC, oleks võimalik päästa 
4 000 inimelu ning ära hoida 100 000 
liiklusõnnetust.
ESC süsteemiga varustatud sõidukid 
vähendavad surmaga lõppevate avariide 
arvu, mille põhjuseks on juhitavuse 
kaotamine, ja sõiduki üle katuse 
rullumise risk väheneb 80% võrra. 
Autoeksperdid iseloomustavad ESC 
süsteemi kui kõige olulisemat täiustust 
ohutuse vallas. Võttes arvesse sellist 
märkimisväärset liiklusõnnetuste ja surma 
riski vähendamist, võtsid Ameerika 
Ühendriigid, Kanada ja Austraalia vastu 
uued õigusaktid, vastavalt millele tuleb 
ESC paigaldada kõikidesse inimesi 
sõidutavatesse uute seeriate sõidukitesse. 
EL on teinud ettepaneku, et alates 
2012. aastast tuleks ESC süsteemi 
paigaldada uute seeriate autodesse ja 
kommertssõidukitesse ning alates 2014. 
aastast tuleks ESC paigaldada kõikidesse 
uutesse sõidukitesse.
Peaaegu kolmandik 2005. a väljalaske 
sõidukitest ning rohkem kui pooled 2007. 
a väljalaske autodest on varustatud ESC 
süsteemiga. On oluline, et nii autojuht 
kui ka mehaanik teaksid, kas sõiduk on 
varustatud ESC süsteemiga. Miks? Seda 
kahel olulisel põhjusel:
• ESC tõhusust mõjutavad rehvide ja 
sõiduki vedrustuse omadused. Kui rehvid 
ei haaku teepinnaga, sarnaneb see auto 

juhtimisega jääl. Nimelt seetõttu on 
väga oluline, et rehvid oleksid head ja 
vedrustuse osad ei oleks kulunud.
• Varuosad (sellised nagu amortisaatorid) 
peavad vastama autotootja poolt esitatud 
nõuetele. Mõned varuosad (eriti odavad/
madala kvaliteediga) neile ei vasta. Need 
osad mõjutavad ESC toimimist ja tekib 
oht, et pidurid käivituvad vastu autojuhi 
tahtmist.
• ESC süsteemiga varustatud autodel, 
nagu kõikidel teistel sõidukitel, tuleb 
regulaarselt vahetada piduriklotsid, 
amortisaatorid, vedrud, rehvid ning muud 
kuluvad osad. Valides varuosasid tuleb 
ilmtingimata veenduda, kas nad sobivad 
tootja poolt määratud sõiduki originaalsete 
juhtimisvõimaluste taasloomiseks. See on 
eriti oluline ESC toimimise jaoks. 

Kõik süsteemid -ABS, ASC ja ESC- 
kontrollivad sõidukit, juhtides iga 
ratta pidurdust. Erinevalt teistest 
süsteemidest, on ESC süsteemil 
võimalus reguleerida mootori kiirust 
(pöördeid).

Isegi ESC olemasolul sõltub auto 
peatamine ja ümber pööramine 
rehvide kvaliteedist. Rehvide 
hea tõmbejõud sõltub väga hästi 
toimivatest amortisaatoritest ja 
vedrudest. ESC toimimist võivad 
kahjustada kulunud, viletsa 
kvaliteediga või mittekohandatud 
amortisaatorid.

Mille poolest erineb ESC ABS/ASC 
süsteemist?

ABS aitab vältida libisemist sirgjoonel 
ja ASC kaitseb rataste läbilibisemisest, 
kuid ainult ESC kaitseb sõidukit 
libisemisest kõverjoontel. ABS (Pidurite 
blokeerumisvastane süsteem) püüab 
kaitsta rehve blokeerumise eest või 
läbilibisemisest äkkpidurduse ajal. See aitab 
säilitada tõmbejõudu ja parandab sõiduki 
juhitavust. Libisemisvastane süsteem 
(ASC) kaitseb rehve kiire pöörlemise eest 
kiiruse suurendamise ajal, näiteks jääl või 
märgades ilmastikutingimustes. See aitab 
säilitada tõmbejõudu kiiruse suurenemise 
ajal.
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem 
(ASC) on mõeldud auto aeglustamiseks 
ja selle juhitavuse parandamiseks pöörde 
tegemisel. See kasutab nii ABS kui ka 
ASC eeliseid ning mootori juhtimist 
ja külgkiirenduse andurit, mis aitavad 
süsteemil teha kindlaks, millal sõiduk 
sõidab autojuhile mittesobivas suunas. See 
hübriidsüsteem aitab vältida libisemist ja 
auto rullumist üle katuse, see omakorda 
päästab elu. ESC kasutab samu andureid 
nagu ABS ja ASC, lisab külgkiirenduse 
anduri andmed ja mõnedel juhtudel 

kasutab juhtimisnurga andurit. Tänu 
sellele teab arvutisüsteem, milline on iga 
rehvi kiirus, mootori soovitatav kiirus, 
kas auto kaldub sirgjoonest ette või 
kõrvale ning kas mõni rehv on kaotanud 
tõmbejõudu. ESC on võimeline teostama 
rohkem operatsioone ja võib teha rohkem 
juhtimise korrektsioone kui seda on 
võimeline tegema ükskõik milline inimene.  

ESC tõhusust mõjutavad rehvide ja sõiduki 
vedrustuse omadused. Kui rehvid ei haaku 
teepinnaga, sarnaneb see auto juhtimisega 
jääl. Nimelt seetõttu on väga oluline, et rehvid 
oleksid head ja vedrustuse osad ei oleks 
kulunud.

Miks tasub valida KYB amortisaatoreid 
ESP-ga varustatud sõidukitele?

Kulunud amortisaatorid lakkavad 
efektiivselt toimimast pärast 80 000 
km läbisõitu (50 000 miili). Madala 
kvaliteediga pruugitud amortisaatorid 
erinevad sõidu ajal originaalvaruosadest 
nii tehnilisest aspektist kui ka toimimise 
poolest. Amortisaatorite toimimise 
erinevus mõjutab ka teisi komponente, 
näiteks pidureid ja rehve, põhjustades 
nende pinget ja kulumist. Sõiduki 
kasutamise ajal originaalvaruosad kuluvad. 
Ainult KYB amortisaatorid on kohaldatud 
originaalsete ESC joonte taasloomiseks.
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Brembo - parim tootemark 2013: Brembo võitis taas 
(Prestiižikad saksa pressiauhinnad)

Brembo kvaliteetsed pidurisüsteemid on alati saksa autosõprade eelistuste nimekirja eesotsas. Ajakirjade «Motorrad», «Auto Motor 
und Sport» ja «Auto Bild» lugejaküsitluste tulemuste põhjal pälvis pidurisüsteemide «Parima tootemargi 2013» nimetuse taaskord 
kompanii Brembo.

Delphi uus kataloogisüsteem ‘WebCat’ on lihtne, hõlpsasti kasutatav veebivahend, mis võimaldab kiiret ühendust sõiduki ja Delphi laia 
tootevaliku vahel.
Hõlpsasti navigeeritaval veebilehel saavad kasutajad otsida sõiduki 
(valmistaja, mudel jms), samuti Delphi, originaalseadme ja 
konkurendi osanumbrite järgi ning see hõlmab nii autode kui 
kaubikute rakendusi. Peale selle on hõlpsasti kättesaadav ka täielik 
komplekt olulist informatsiooni, nagu tootepildid ja tehnilised 
andmed.
Süsteem ühildub enamiku Androidi, Windowsi ja iOS-i (Apple) 
mobiiliplatvormidega, seega on kasutajal juurdepääs sellele 
informatsioonile ka liikvel olles.
Vaadake seda uut põnevat vahendit veebilehel DelphiCat.com

Delphi osanumbri informatsioon on nüüd 
vaid nupuvajutuse kaugusel
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Remsa – esiserva ohutus

Ennetamine

Remsa on täna oma 40-aastase kogemusega 
ülemaailmne piduriosade tootja 
autotööstuses. Ettevõtte ajaloo moodustab 
lugu pidevast progressist ja tehnoloogilisest 
arengust, mis paigutavad meie ettevõtte 
suurimate piduriklotside tootjate hulka. 
Meie oleme ka need, kes viivad järelturule 
tootmise Euroopa turule.
Remsa tänane positsioon tööstuses on 
saavutatud tänu pikaajalisele strateegiale. 
Mainitud edu peamised võtmetegurid on:

• Hõõrdumise arenenud tehnoloogia koos 
tõeliselt kaasaegse tootmisega, mis pakub 
järelturule kõrgeima kvaliteediga tooteid, 
selliseid, mida ei tea ükski teine tootja. 
Täiendavad 130 miljonit tükki aastas, 
mida toodetakse 12 tehases üle maailma, 
annavad ettevõttele põhjaliku tausta ja 
teadmised hõõrdematerjalide tööstuse 
tipus.

• Kõige laiem valik tooteid maailmas, mis 
on saadaval automatiseeritud ladudes ning 
ootavad tarnimist kõikjale maailmas.

• Isikupära: Remsa 100% eesmärk on 
järelturg. See, mis on puuduseks teistele 
ettevõtetele, on eeliseks Remsale. Kuna 
Remsa töötab ainult järelturu jaoks, 
suudab Remsa piduriklotside tarnijana 
rahuldada järelturu kliendi vajadused 
ja ootused just tänu oma tehnoloogiale, 
tootmisele ja logistikale.

HPT (High Pressure Treatment - 
kõrgsurvetöötlus)

Antud tootmisprotsess, mida rakendatakse 
100% Remsa tehastes, koosneb elektrilise 
soojendusega teraslaua süsteemist, 
mis töötab temperatuuril 650ºC, ja 
kiirendatud soojusvahetusest, mis 
rakendab 1Mt rõhujõudu ühe piduriklotsi 
kohta tagades nii ühtlaselt tugevdatud 
piduriklotsi pinna.
• Tänu antud protsessile on sissetöötamise 
aeg lühem ning piduri töö on sarnaselt 
originaalpiduriklotsiga, mis peab vastu 
pidama ka kõige raskemates tingimustes, 
kohe peale paigaldamist efektiivne.
• Ohutus on tagatud, kuna antud protsess 
hoiab ära hõõrdematerjalidele omase 
kristalliseerumise protsessi, mille tõttu 
väheneb pidurite töövõime toote kasuliku 
tööea jooksul.

• Keskkonnasõbralik. Kuumutusprotsessi 
käigus eralduvaid gaase töödeldakse 
põletusjärgse protseduuri käigus kuni 
need muutuvad ohutuks. Kui mainitud 
protseduuri ei teostataks Remsa 
tootmistehases, siis kannataksid juhid 
selle negatiivse mõju all, eriti piduri 
sissetöötamise perioodil, kuna gaasid 
läheksid atmosfääri.

Pidurikettad

Pärast 40 aastat kogemust ja pidevat 
tööstuslikku arengut ja tootearendust, 
mis on viinud meid Euroopa järelturul 
juhtpositsioonile, pakub Remsa, kes on 
tehnoloogiliselt ühinenud Aasia suurima 
ketaspidurite tootjaga, kõrgekvaliteedilisi 
pidurikettaid, mida meie positsiooniga 
ettevõttelt ka eeldatakse, ning vastab 
Euroopa turu ja juhtide ootustele. Pärast 
viit aastat ühist arendust ja arengut, 
täidame me 99% Euroopa turust täielikult 
testitud toodetega, millele Saksa TÜV 
on andnud KBA tüübikinnituse (Federal 
Motor Transport Authority - Saksa 
tüübikinnitusasutus).

Pakub Remsa, kes on tehnoloogiliselt ühinenud Aasia suurima ketaspidurite tootjaga, 
kõrgekvaliteedilisi pidurikettaid, mida meie positsiooniga ettevõttelt ka eeldatakse, ning vastab 
Euroopa turu ja juhtide ootustele.

Kuumutusprotsessi käigus eralduvaid gaase 
töödeldakse põletusjärgse protseduuri käigus 
kuni need muutuvad ohutuks.

Otsi ADeCAT´st

Pidurikettad Piduriklotsid

6647.10 0390.22 

6648.10

6630.00  

6742.10 

6096.10 

6846.00

6564.10  

0263.10 

0957.02

0263.05

0135.00

1031.00 

0134.00

6602.10  

6671.10  

6690.00 

0842.00  

0390.02  

1082.00 
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REMSA REKLAMA
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Peamine: järelturul menukate piduriklotside garantii

Hea sobivus

• Te saate alati õige osa: 98,5% Euroopa 
autopargis olevatest sõidukitest on kaetud.
• Standard sisaldab kõiki originaalosadega 
sobivaid lisasid.

Piduriklotsi pikem tööiga

• Piduriklotsi vastupidavust on 
suurendatud oluliselt tänu hõõrdematerjali 
täpsele koostisele ja spetsiaalselt
projekteeritud termo-aluskihile, mis 
hajutab märkimisväärselt soojust.

Tulevad suurepäraselt toime 
suuremate koormustega

Väikeste kaubaveokite pidurduskoormused 
on suuremad kui tavalisel autol, kuna need 
läbivad pikemaid vahemaid ja peavad vastu 
pidama
suuremale arvule peatumistele ja kohalt ära 
minemistele. Kaubaveokid peavad vastu 
pidama erinevatele koormustele ning neid 
on hädapidurdamise ajal raskem
ohjata. Ferodo Premier’i minibussidele 
mõeldud pidurid on kavandatud 
spetsiaalselt rahuldamaks mainitud 
vajadusi.

Hea sobivus

• Võrreldamatult parim kaetud sõidukite 
arv: 99,5% Euroopa autopargis olevatest 
väikebussidest on kaetud ning meie 
eesmärgiks on olla turul esimesed uute 
mudelite rakendustega.
• Ferodo Premier’i väikebussidele mõeldud 
piduriklotsid sobivad täiesti originaalosade 
standarditele vastavate lisaseadmetega.

Piduriklotsi pikem tööiga

• Optimeeritud vastupidavus, kuna 
igal piduriklotsil on sellele omane 
unikaalne hõõrdumise koostise segu, mis 
on spetsiaalselt välja töötatud suurtel 
koormustel töötamiseks.

Suurem koormuse kaitse ja 
sõiduohutus

• Lühemad peatumisteekonnad.
• Originaal piduriklotsi konstruktsioon, 
mis on läbinud ulatusliku toote testimise ja 
millel on suurepärased kulumisomadused.

Suurem sõidumugavus

• Meeldiva sõiduelamuse saavutamiseks on 
müra vähendatud miinimumini.

Suurem sõiduohutus 

• Spetsiaalselt sõidukile mõeldud 
hõõrdematerjali koostised võimaldavad 
saavutada lühima võimaliku 
peatumisteekonna.
• Pidurid, mida võite usaldada: 
Ferodo Premier’i piduriklotsid on 
valmistatud vastavalt originaalosade 
spetsifikatsioonidele.
• Iga osa on laialdaselt testitud 
dünamomeetritel ning samuti ka teedel.

Suurem sõidumugavus

• Seibid ja kaldkandid vähendavad müra 
miinimumini.

Testi parameetrid

Käesoleva testimise teostasid 
kooskõlas määruse R90 
tüübikinnituse protseduuridega 
Federal-Mogul’i insenerid MIRA 
katseväljaku sõltumatus testimise 
üksuses.

• Testimine oli osa varuosana 
kasutatavate piduriklotside 
tüübikinnituse nõuetest, määrus R90.

• Sõidukit pidurdatakse 80% 
maksimumkiiruse juures (Ford 
C-MAX puhul on see 100 mph).

Ohutus - kuigi käesolev test teostati 
kiirusel 100 mph, siis teie ohutuse 
huvides propageerib Ferodo, et 
peaksite ikkagi kinni ametlikult 
lubatud sõidukiirustest.

Ferodo Premier pakub oma piduriklotsidega, mis katavad peaaegu iga Euroopa autopargis leiduva mudeli, suurepäraseid 
originaalosade kvaliteediga pidurdusomadusi. Mainitud esmaklassilised piduriklotsid on spetsiaalselt ettevõttesiseselt 
projekteeritud sõidukite tootjate jaoks, misjärel saadetakse need otse järelturule.

Otsi ADeCAT´st

FDB1639  FDB1947 

FDB1629  FDB1083  

FVR1642  

Väikebusside piduriklotsid
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„COAT+“ lisab pidurisüsteemile plusse

Välimuse eest

• Sile ja ühtlane viimistlus.
• Rattarummule ei teki roostet.

Efektiivsuse eest

• Samasugune parim töösooritus nagu 
Ferodo’lt ootate.
• Kõrgekvaliteediline valamisprotsess 
vähendab drastiliselt pidurite puuduste ja 
nendega kaasnevate õnnetuste arvu.

Pikema ketta tööea eest

• Väiksem roostetamise oht.
• Märkimisväärne soojuse hajutamine.
• Suurepärane metallurgia ja 
konstruktsioon.

Sõidumugavuse eest

• Minimaalne vibratsioon ja müra tänu 
paremale vibratsiooni summutusele.

Lihtsa paigalduse eest

• Rooste puudumine tähendab, et 
kui piduriketas on kulunud, siis selle 
vahetamine on sujuvam ja lihtsam.

• Katet ei ole vaja enne paigaldust 
eemaldada.

Töökoja keskkonna eest

• Õli eemaldamine ei ole vajalik, välditakse 
keemiliste puhastusainete kasutamist.

Turukatvuse eest

• COAT+ sari katab kaasaegsete 
esmaklassiliste valuvelgedega sõidukite 
valiku.
• Pidevalt lisatakse uusi tootenumbreid, 
et tagada tippmudelite katvus niipea, kui 
need turule tulevad.

Ferodo – juhtiv friktsioonmaterjalide tootja – on lisanud oma tippkvaliteediga piduriketaste laia valikusse uue kattega piduriketaste 
seeria COAT+. Üha enam võetakse autode standardvarustuses kasutusele valuveljed, millel on avatud velje konstruktsioon. 
Kuna see jätab pidurikettad selgelt nähtavale, siis ei rahuldu juhid enam mitte üksnes suurepärase pidurdusvõimsusega, vaid 
nad ootavad, et ka nende pidurikettad jääksid puhtaks ja pilkupüüdvaks. Ferodo kõrgekvaliteedilisi COAT+ kattega pidurikettaid 
hakatakse pakkuma paralleelselt olemasoleva valikuga. See tähendab, et paljud Ferodo praegused pidurikettad on nüüd saadaval 
ka kattega. Sama kehtib ka edaspidi turule lastavate Ferodo piduriketaste kohta. Kuna kate kantakse ühtlaselt tervele kettale, siis ei 
esine ketta paksuses erinevusi ega pinnakorrosiooni, mis tagab suurepärase toimivuse.

Lihtsa toote tuvastamise eest

• Ferodo COAT+ kettad on lihtsalt 
tuvastatavad tootenumbri lõpus asuva 
“C” tähe järgi (nt tavaline tootenumber 
DDF1408 -> COAT+ tootenumber 
DDF1408C).
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Konkurentsitu usaldusväärsus
Bosch eXchange: ühisanumsissepritsega mootoritele

Ainult Boschi seeriataastootmise käigus vahetatakse uute Boschi originaalosade vastu nii kõik kuluvad osad kui ka alljärgnevad 
ühisanumsissepritse pihusti olulised osad: pihustiots koos pihustiotsa vastumutriga, vedrud, klapikomplekt, kõrgsurvetihend ja 
sisselaskeliitmik. Lisaks tagavad maksimaalse töökindluse ülitäpse tootmise standardid ning range kvaliteedikontroll.
Selleks on mõjuv põhjus: diiselmootori remontimine madalama kvaliteediga taastoodetud osadega võib põhjustada häireid kliendi 
sõiduki töös või rikkuda koguni selle mootori. Arvestades, et töörõhk ühisanumsissepritse mootorites võib ulatuda kuni 2500 baarini, 
võivad tagajärjed olla rängad. Seetõttu tasub olla ettevaatlik ja valida Boschi vahetustooted.

Bosch eXchange ühisanumsissepritse 
pihusti

• Taastootmisel on kasutatud 100% uusi 
Boschi originaalvaruosi

• Testitud ja taaskasutatud, vajadusel 
parandatud või Boschi uute 
originaalvaruosade vastu vahetatud

Pihustiots koos 
pihustiotsa 
vastumutriga

Klapikomplekt

Pihusti 
korpus

Kõrgsurvetihend

Ankur

Elektriline magnetklapp

Sisselaskeliitmik

Vedrud

Võimalikud riskid, kui ei kasutata 
„Bosch eXchange” originaalpihusteid

Põhjus Võimalikud tagajärjed Seotud riskid

1. Vana pihustiotsa ja pihustiotsa 
vastumutri taaskasutamine

Pihustiotsa/pihustiotsa vastumutri leke või 
ebaadekvaatne pihustamine

Vähenenud mootorivõimsus, suurenenud 
heitkogused ja isegi mootori kahjustumine

2. Klapikomplekti asendamisel ei kasutata 
Boschi uusi originaalvaruosi

Pihustiotsa aktiveerimise millisekundiline 
täpsus ei ole enam tagatud ning suureneb 
kütuse tagasivool

Ebaühtlane mootoritöö, vähenenud 
mootorivõimsus, suurenenud kütusekulu

3. Vedrude taaskasutamine Vedrujõu kadu, vedrude murdumine, 
ebaadekvaatne pihustamine

Heitkoguste suurenemine, mootori 
kahjustumine

4. Kõrgsurvetihendi vahetamisel ei 
kasutata uut originaalvaruosa Lekked, ebaadekvaatne pihustamine

Võimsuse kadu ning isegi mootori 
kahjustumine

5. Sisselaskeliitmiku taaskasutamine Kütuseleke, defektne filter
Vähenenud mootorivõimsus, suurenenud 
heitkogused ja isegi mootori kahjustumine

6. Pihusti korpuse mehaaniline kahjustus 
või korrodeerumine Kütuseleke Mootori seiskumine, mootori süttimine

Diisel süsteemide varuosadega tegeleb  
Toivo Lukas +372 502 6593.
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UUS, täiustatud toote spetsifikatsioon

Klaasipuhasti Easyvision konstruktsiooni on muudetud, et tagada kiiresti kasvava keskmise klassi toodete turusegmendi 
nõudmiste rahuldamine. Uut programmi iseloomustab täiustatud lame klaasipuhastihari, mis on välimuselt maitsekam ning ka 
tõhusam, samuti täiesti uus klambrivalik Retro Clip

Lamedad klaasipuhastiharjad 
Easyvision

• UUS täiustatud sümmeetriline kujundus.
• Maitsekam – originaalseadme välimus.
• “Universal Multi Clip” seitse-ühes-
klaasipuhastivarre süsteem.
• 15 osanumbrit, sealhulgas ka uus 80 cm 
pikkune.
• Uus kinnitussüsteem tagab pargi katvuse 
95% ulatuses.
•Täiesti uus blisterpakend.

Lamedad klaasipuhastiharjad Retro 
Clip

• UUS erivalik Retro Clip.
• Standardsete klaasipuhastite lihtne 
väljavahetamine.
• Uus kinnitussüsteem tagab pargi katvuse 
95% ulatuses.
• Kiiresti paigaldatavad 9x3/9x4 
konksühendusega.
• 11 osanumbrit.

Standardsed klaasipuhastiharjad

• 13 pikkust, komposiitkonstruktsioon 
koos eelpaigaldatud konnektoriga.
• Uus kinnitussüsteem tagab pargi katvuse 
90% ulatuses.
• Saadaval üksikuna või töökojapakis.
• Täiustatud blisterpakend.

Tagumised klaasipuhastiharjad

• 3 osanumbrit.
• Plastist harjad populaarsetele mudelitele.
• Täiustatud blisterpakend.

• Üks süsteem ühendab 7 populaarset originaalseadme varre tüüpi.
• Eelnevalt paigaldatud kinnitussüsteemi Multi Clip saab kohe paigaldada 5 varre 
tüübile.
• Kaks täiendavat kiirkonnektorit tarnitakse eraldi.
• Lihtne paigaldada.
• Parim katvus omas klassis.

UUS seitse-ühes „Multi Clip” kinnitussüsteem

1. Bajonett

2. 22 mm

3. Ülemine lukk (BMW)

4. Külgmine tihvt 19 mm

5. Külgmine tihvt 22mm

6. Bajonett 19 mm

7. Lame bajonett
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Uus osade nummerdamise süsteem

E F 60 / B01
Allkaubamärk
E – „Easyvision“

Klaasipuhasti tüüp
F – „Flat Multi Clip“
R – „Retro Clip“
P – plast,
   – traditsiooniline

Suurus (cm)
Üksiku 
klaasipuhastiharja 
pikkus

Pakendi kood
B01 – Ühe 
klaasipuhastiharja 
blistepakend 
W10 – Töökojapakend, 
sisaldab 10  
klaasipuhastiharja

EU53/C01 ER53/B01

EU55/C01

EU48/C01

EU65/C01

ER55/B01

ER48/B01

ER65/B01

Otsi ADeCAT´st

Vana pakendi kood Uue pakendi kood

EU60/C01 EF60/B01

EU53/C01

EU65/C01

EU60/C01

EU55/C01

EU45/C01

EU48/C01

EU40/C01

EF53/B01

EF65/B01

ER60/B01

EF55/B01

EF45/B01

EF48/B01

EF40/B01

Vana pakendi kood Uue pakendi kood

X48E/B01 E48/B01

X65E/B01

X29EP/B01

X45E/B01

X36EP/B01

X41E/B01

X41EP/B01

E65/B01

EP29/B01

E45/B01

EP36/B01

E41/B01

EU45/C01

X53E/B01

EU40/C01

X55E/B01

X60E/B01

ER45/B01

E53/B01

ER40/B01

E55/B01

E60/B01

EP41/B01

Otsi ADeCAT´st

• Arusaadavam
• Võimaldab vajaliku osa kiiremini üles leida
• Liigendatud iga osa määratlemiseks
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NGK Spark Plug Europe on Ferrari esimese 
hübriid-sportauto „LaFerrari“ süüteküünalde tarnija

Ratingen süüteküünalde tarnija, 07.06.2013 - NGK Spark Plug Europe tarnib süüteküünlaid autotootja esimese hübriid-sportauto 
LaFerrari jaoks, mida näidati esmakordselt Genfi autonäitusel 2013. aastal. Neid eksklusiivseid võidusõiduautosid toodetakse 
ainult 499 tükki, millest igal ühel on 6,3-liitrine V12 mootor ja NGK MR8AP8HJS täiendavate anduri võimalustega süüteküünlad.

Tootja sõnul on LaFerrari hobujõu väärtus 
olemaolevate Ferrari mudelite hulgas 
suurim, vähendades samal ajal kütuse 
kulu 40% võrra. Võimas V12 mootor on 
6,3 liitrise töömahuga ja sellel on 789 hj, 
mida täiendab 163-hobujõuline HY-KERS 
süsteem. Auto tippkiirus on üle 360 km/h.
Sellise suure jõudluse saavutamiseks valis 
Ferrari NGK süüteküünla MR8AP8HJS, 
mida on proovitud ja testitud Ferrari F458 
Italia V8 mootoris ja F12 Berlinetta V12 
mootoris. HEX 16 süüteküünal on pika 
22 mm M10 keermega, mis kavandati 
spetsiaalselt Ferrari mootorite jaoks, et
see sobituks tootja peene põlemiskambri 
konstruktsiooniga.
MR8AP8HJS süüteküünlal on kaks 
maanduselektroodi ja üks laserkeevitatud 
plaatinast rõngaga
keskelektrood. Väärismetalli kasutamine 
tagab, et elektroodile ei avalda mõju 

kuumadest gaasidest põhjustatud 
korrosioon ega elektroerosioon ning 
seda isegi suurte koormuste ja ülikõrgete 
temperatuuride ning ülisuurte rõhkude 
korral.
Lisaks sellele suudab süüteküünal 
toimida mootori detonatsiooniandurina. 
Keskelektrood on ühendatud eraldiseisva 
juhtseadmega, mis mõõdab elektroodide 
vahelist ioonvoolu. Antud vool on 
proportsionaalne põlemiskambris oleva 
ionisatsiooni tasemega. Vastava analüüsi 
abiga annab see infomatsioon omakorda 
täpse pildi põlemise kvaliteedist. Tänu 
mainitud süsteemile on varakult juba 
võimalik märgata vahelejätmist ja 
detonatsiooni, mis võimaldab mootori 
juhtimissüsteemil oma seadeid vastavalt 
reguleerida.

MR8AP8HJS süüteküünlal on kaks 
maanduselektroodi ja üks laserkeevitatud 
plaatinast rõngaga keskelektrood.
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eCall ehk liiklusõnnetusest teatav automaatne hädaabikõne 
on alates 2015. aastast kohustuslik

Euroopa Komisjon võttis täna 
vastu kaks õigusakti ettepanekut, 
millega püütakse leevendada raskete 
liiklusõnnetuste tagajärgi kogu ELis. 
Ettepanekute kohaselt peaksid autod 
suutma alates 2015. aasta oktoobrist ise 
helistada raske liiklusõnnetuse korral 
hädaabiteenistustele. Raske õnnetuse 
korral valib automaatse hädaabikõne 
süsteem ehk eCall automaatselt Euroopa 
ühtse hädaabinumbri 112. Ta teatab 
hädaabikeskusele auto asukoha ka siis, 
kui juht on teadvuseta või ei suuda ise 
helistada. Prognooside kohaselt peaks 
selline süsteem aitama säästa kuni 2500 elu 
aastas (MEMO/13/547).
Kõnealused seaduseelnõud tagavad, et 
alates oktoobrist 2015 on kõik sõiduautode 
ja kergveokite uued mudelid varustatud 
hädaabinumbrile 112 helistavate eCall-
seadmetega ning häirekeskuste jaoks 
luuakse taristu, mis võimaldab selliseid 
kõnesid vastu võtta ja käidelda. Sellega 
tagatakse automaatsete hädaabikõnede 
ühilduvus, koostalitlusvõime ja 
talitluspidevus kogu ELis. Üleeuroopalise 
koostalitlusvõimelise eCall-süsteemi 
kasutuselevõtt on oluline samm 
liiklusohutuse parandamiseks. See aega 
ja elusid säästev süsteem suurendab ELi 
kodanike turvalisust ning aitab vähendada 

Tänased ettepanekud on ELi 
liiklusohutuse parandamise jaoks 
oluline verstapost. Eelmisel aastal 
sai Euroopa Liidu teedel surma 28 
000 ja vigastada 1,5 miljonit inimest. 
Kui õnnetus peaks juhtuma, on 
vigastatute päästmise mõttes arvel 
iga minut. Automaatse hädaabikõne 
tehnoloogia võib aidata päästa 
elusid, sest hädaabiteenistused 
saavad reageerida märksa kiiremini 
üle kogu ELi.

Hinnangute kohaselt võiks 
eCall-süsteem kiirendada 
hädaolukordadele reageerimist 
linnapiirkondades 40% ja maal 
50% ning säästa kuni 2500 elu 
aastas. Lisaks liiklusohutuse 
parandamisele aitab eCall oluliselt 
vähendada ka liiklusõnnetuste 
põhjustatud ummikuid ja turvamata 
õnnetusspaigas toimuda võivaid 
järgnevaid õnnetusi. 

Mis kasu on automaatsest 
hädaabikõnest

Automaatse hädaabikõne süsteemi 
edastatava teabe põhjal saavad pääste- ja 
hädaabiteenistused sõidukijuhte ja reisijaid 
kiiremini abistada ning tänu sellele elusid 
päästa ja vigastatuile kiiremini abi anda.
Selliste eCalliga seotud tehnoloogiate, 
komponentide ja teenuste tarnimisse, 
mida kasutatakse näiteks sõidukisisestes 
süsteemides, traadita andmeedastuses ja 
häirekeskuste süsteemides, on kaasatud 
palju ettevõtteid ning seega on sellest kasu 

Kuidas eCall töötab

eCall-süsteem aktiveeritakse automaatselt 
kohe, kui sõidukisisesed sensorid 
tuvastavad raske avarii. Kui süsteem 
aktiveerub, valib see automaatselt Euroopa 
hädaabinumbri 112, loob telefoniühenduse 
sobiva häirekeskusega ning edastab 
päästeteenistustele õnnetuse üksikasjad, 
nagu õnnetuse toimumise aeg, sõiduki 
täpne asukoht ning sõidusuund (mis 
on väga oluline kiirteedel ja tunnelites). 
eCalli kõnet saab aktiveerida ka käsitsi 
nupulevajutusega, mida võib teha näiteks 
raske liiklusõnnetuse pealtnägija. 

liiklussurmade ja liiklusõnnetustes viga 
saanute arvu. Ühtlasi on see oluline 
samm selles suunas, et muuta meie 
sõidukid arukamaks ja suurendada meie 
konkurentsivõimet.

ka tööstusele. Lisaks eeldatakse, et eCalli 
jaoks kasutuselevõetavaid sõidukisiseseid 
seadmeid peaks saama kasutada ka muude 
lisandväärtusega teenuste jaoks (näiteks 
varastatud autode jälitamiseks).
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Soovitused autoremonditöökodadele

Elektrooniliste akutestrite kasutamine seoses uute akudega

Selle probleemi tehniline taust on Boschile hästi teada juba pikka aega. Enamjaolt näitab BAT 121 kõigi 12-voldiste käivitusaku 
liikide puhul õigeid testi tulemusi. Kuid kahjuks tuleb kõiki akude tüüpe kasutada mõned päevad autos kuni täieliku võimsuse 
saavutamiseni. Tingimustes, kus akusid ei kasutata, võib mõnda tüüpi akudel/akuseeriatel olla 100% käivitusvõimsuse 
saavutamiseks suurem vahe kui teistel. Sellel on tehnilised põhjused, mis ei viita aku defektile. Seetõttu peavad akutootjad sageli 
tegelema põhjendamatute garantiinõuetega.

Bosch soovitab uusi akusid hinnata 
avatud ahela pinge mõõtmise (võimalik 
BAT 121-ga) kaudu. Lisaks uue aku 
CCA mõõtmisele BAT 121-ga tuleb testi 
tulemusi võrrelda mõne teise uue akuga, 
mis ei kuulu samasse seeriasse, kuid mis on 
sama vanusega. Kuid eespool nimetatud 
põhjustel ei ole vajalikku/usaldusväärset 
kinnitust uue aku kvaliteedi kohta 
võimalik sel viisil saada.
Tekstisõnumeid, mida BAT 121 näitab 
lisaks %-väärtusele (näiteks „replace 
battery“ - vahetage aku välja), ei saa uute 
akude puhul, mida pole kunagi kasutatud 
autos tsüklilise sõidu tingimustes, arvesse 
võtta, sest ükski akutester ei suuda 

tuvastada seda, et ta testib uut akut, mis 
pole veel oma lõplikku võimsuse taset 
saavutanud.
Garantii hindamisel selliste akude puhul, 
mida on kasutatud tsüklilistes tingimustes 
autos mõne päeva või pikema aja jooksul, 
on BAT 121 vahend, mida akutööstus 
aktsepteerib ja soovitab. Kirjeldatud uute 
akude probleemi ei esine enam pärast 
mitmeid aku laadimise ja tühjenemise 
protsesse.
Tähtis! „Uute“ akude all mõistetakse 
kasutamata akusid, mida ei ole kunagi 
autos kasutatud (sõidutsüklites).
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Rikke tuvastamine pinge languse meetodiga

Elektririkete diagnoosimine funktsionaalse digitaalse multimeetriga ei nõua keerukaid eriteadmisi.

Mõnikord saab valet diagnoosi vältida lihtsalt sel viisil, kui teada, kuidas multimeetri väljundeid õigesti lugeda. Voolupinge mõõtmisel 
näitab multimeetri näit võimalikku erinevust punaste ja mustade mõõtepeade vahel.
Näiteks, kui punane mõõtepea on ühendatud voolupingega 12 V ja must mõõtepea on ühendatud voolupingega 0 V, kuvatakse 
multimeetri näidikule 12 V, sest 12 ja 0 (nulli) erinevus on 12. Kuid juhul, kui mõlemad mõõtepead loevad voolupingeks 12 V, puudub 
voolupingete vahel erinevus, ning sellisel juhul on multimeetri näit 0 (null) volti.
Enne ükskõik missugust autoosade elektrilist testimist on nõutav etalonpinge. See pinge võetakse sõiduki akult, ühendades multimeetri 
akuga. Punane mõõtepea ühendatakse positiivse klemmiga (+) ja must mõõtepea ühendatakse negatiivse klemmiga (-).
Järgige allpool antud juhiseid.

ESIMENE SAMM

Sel ajal, kui multimeeter on väljalülitatud 
olekus, ühendage multimeetri mõõtepead 
nõuetekohaste portidega.

TEINE SAMM

Seejärel seadke multimeetri näidu 
parameetriks ‘Volts DC’ (voldid, 
alalisvool).

KOLMAS SAMM

Nüüd kinnitage punased ja mustad 
mõõtepead aku klemmide külge.

Seega, selles näites, kus voolupinget 
kontrollitakse üle sõiduki aku (sel ajal, 
kui sõiduk ei tööta) positiivsest klemmist 
negatiivse klemmini, loeb multimeeter 
näiduks umbes 12,7 volti. Seda 
nimetatakse potentsiaali erinevuseks.
Kui näit võetakse sulavkaitsmelt (või mis 
tahes muult kahelt punktilt vooluahelas), 
võiks multimeetri näit hea kontuuri korral 
olla “null” volti, sest musta ja punase 
mõõtepea vaheline näit on võrdne. Kui 
see teooria on selge, siis on rikkeid palju 
lihtsam diagnoosida.

Eespool olevas näites nägime pinge langust 
aku positiivselt klemmilt starterimootori 
positiivse klemmini. Nüüd kontrollime, 
kas kaabel on töökorras ja terve. Selle 
testi teostamiseks seadistati multimeetri 
parameetriks Volts DC (voldid, alalisvool) 
ja mõõtepead ühendati kahtlustatava kaabli 
otstega, nagu on näidatud.

Sõidukit käivitati, et rakendada kaablile koormust. Sellega tagatakse näitude saamine 
normaalsetel töötingimustel, aga mitte siis, kui tarviti on liikumatus olekus. Soovitame 
sõiduki blokeerida, et vältida käivitumist selle ülesande ajal.
Eespool kirjeldatud testi oodatavad näidud peaksid jääma umbes 0,5 voldi lähedale, mis 
näitab, et kaabel on töökorras.
Kuid juhul, kui näidud on soovitatud väärtusest kõrgemad, võib see viidata kaabli 
kahjustusele või kõrgele takistusele vooluahelas.

Samasugust testimismeetodit kasutatakse ka maanduskontuuri puhul.
Nihutades multimeetrit negatiivse akuklemmi ja käivitusmootori maanduspunkti suunas, 
nagu allpool on näidatud, võite töökorras oleva kaabli puhul saada multimeetri näidu 
umbes 0,5 volti.

Samasugust pinge languse meetodit võib kasutada sõidukis mis tahes vooluahela puhul. See on usaldusväärne meetod järgmiste rikete 
tuvastamisel:
• avatud kontuur (purunenud juhe / läbipõlenud sulavkaitse);
• suur takistus (korrodeerunud klemm / kahjustunud juhe);
• voolutarviti rike.
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Rataste kinnitus

PROBLEEM

Nõrgalt kinnitatud või üle pingutatud 
kinnitusega rattaga kaasnevad alahinnatud 
ohud on kas ratta kaotamine või 
rattakinnituse plastmassist osa katki 
minemine.

PÕHJUS

Ratta kinnituse mitmekordsel 
kinnikeeramisel eelpingestusjõu kõver 
muutub. Keeru pind kahjustub iga kord, 
kui seda keeratakse kinni või lahti, mis 
suurendab hõõrdumise väärtust keermes 
ja ülaosa all. Dünamomeetriline võti 
vabastab kinnituse kiiremini tänu ratta 
kinnituse keermes suurenenud hõõrdumise 
väärtusele. Selle tulemusel ei ole võimalik 
enam saavutada tootja poolt ette antud 
eelpingestusjõudu rattarummu, -velje 

ja kinnituse vahelises liitekohas (vt 
diagrammi).
Roostes, musta või kahjustatud ratta 
kinnituse korral suureneb hõõrdumise 
väärtus tohutult ja selle tulemusel 
eelpingestusjõud loomulikult langeb 
(vt joonised 1 ja 2). Täpselt vastupidine 
juhtub ratta kinnitustega, mida õlitatakse 
tagantjärele. Siin väheneb hõõrdumise 
väärtus, mille tulemusel eelpingestatakse 
ratta kinnitust liiga palju, isegi kui 
kasutatakse dünamomeetrilist võtit. 
Ilma dünamomeetrilise võtmeta kinni 
keeratud ratta kinnituste puhul võib 
eeldata, et polt keeratakse liiga tugevasti 
kinni. Selle tagajärjel kinnitus venib, mis 
omakorda kulmineerub plastmassist osa 
deformeerumisega (vt joonis 3).

CT 909 K5 hammasrihma komplekti vahetamine VW/Audi/Škoda/Seat’i mudelitel  
1.8 T/2.0 vahetamine CT 909 K10 vastu

Hüdraulilise pingutusamordi vahetamine 
mehaanilise rihmaratta vastu

Probleem:

Hammasrihma komplektis olevad osad 
ei sobi eelnevalt sõidukile paigaldatud 
osadega.

Põhjus:

Originaalosade tootja andmete kohaselt 
on kataloogis toodud vastavatel sõidukitel 
kasutusel uus pingutussüsteem mehaanilise 
rihmaratta näol. See tähendab, et väikese 
juhtrulliga hüdrauliline pingutusamort on 
asendatud uue versiooniga, kus juhtrullil 
on ainult üks klamber.

Joon. 1 Asendatav versioon

Joon. 2 Uus pingutussüsteem

TÄHELEPANU!

Peate kinni pidama tootja 
poolt ette antud soovituslikest 
pingutusmomentidest.

Lahendus:

Pärast hammasrihma ja väikese 
juhtrulliga klambri paigaldamist 
asetage rihmaratas kohakuti märgiga 
pöörates ekstsentrikut päripäeva. 
Kontrollige seadistust pärast seda, 
kui olete mootorit kaks korda 
käivitanud. Kinnitage rihmaratta 
mutter pöördemomendini 23 +/- 3 
Nm.

Eelpingestusjõu kõver

Kinnikeeramiste arv
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Joon. 3
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Joon. 1

LAHENDUS

Kontrollige iga kord enne kinni keeramist, 
et ratta kinnitus ei oleks kahjustatud! 
Rooste ja deformeerunud plastmassi korral 
on soovitatav ratta kinnitus välja vahetada. 
Ka rattarumm tuleb kahjustatud keerme 
korral välja vahetada.
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Käärtõstukid

Käärtõstuk on lai mõiste, mis hõlmab 
kõiki autotõstukeid, mis kasutavad 
tõstmiseks platvormide all olevat lõõtsa 
sarnast mehhanismi.  

Käärtõstukeid on nii ratastest kui ka 
kerest tõstvaid. Tänu madalale profiilile 
kulgeb sõiduki kokkupanek tavaliselt 

Kahepostilised autotõstukid suudavad 
kahe uskumatult tugeva posti abil hoida 
mugaval kõrgusel üleval väga palju 
erinevaid sõidukeid. Siiski on kahepostilise 
autotõstuki omamise eeliseks odavam 

et see ei vaja tavaliselt põranda külge 
kinnitamist. Tänu tugevale neljapostilisele 
konstruktsioonile sobivad need ideaalselt 
ka kahe sõiduki hoidmiseks ainult ühe 
koha olemasolul.
Teisest küljest muudavad konstruktsioonis 
kasutatavad igasugused täiendavad 
ehitusmaterjalid neljapostilised 
autotõstukid kahepostilistest tavaliselt 
natuke kallimaks. Kui planeerite kasutada 
neljapostilist autotõstukit rehvitöökojas, 
siis peaksite juurde ostma veereva või 

Kahepostiliste autotõstukite 
puuduseks on, et need on palju 
kõrgemad kui teised tõsteseadmed, 
need vajavad rohkem üksikasjalikku 
tähelepanu, et saavutada sõiduki 
määratud tõstekõrgus ning nendega 
ei ole võimalik sõidukeid üksteise 
kohale tõsta nagu seda võimaldavad 
neljapostilised tõstukid. Enamasti 
on kahepostilised tõstukid kõige 
kasulikumad töökodades, kus tuleb 
sõiduautosid ja veokeid üles-alla 
tõsta terve päev läbi.

Käärtõstukeid on väga erineva 
tõstevõime ja kõrgusega. Madala 
tõstekõrgusega tõstukid tõstavad 
sõiduki maast kuni 36 tolli 
kõrgusele, keskmise tõstekõrgusega 
tõstukid 36-48 tolli kõrgusele ja 
täistõstekõrgusega käärtõstukid 
tõstavad viimasest kõrgemale mis 
tahes kõrguseni.

Põhjalik tõstukite võrdlus

Autotõstukeid on erinevaid, kuid enamuse neist saab liigitada ühte kahest kategooriast sõltuvalt sellest, kuidas need sõiduki üles 
tõstavad: ratastest või kerest tõstvad autotõstukid. Igas kategoorias on vaieldamatult kõige tavalisemad neljapostilised (ratastest 
tõstvad) ja kahepostilised (kerest tõstvad) tõstukid. Alljärgnevalt esitatakse lühiülevaade kõikidest autotõstukite liikidest ning mida 
need suudavad pakkuda teie kodule ja ettevõttele.

Neljapostilised autotõstukid

Neljapostilised autotõstukid pakuvad 
omanikule suurte raskuste tõstmisel 
mitmekülgseid lahendusi. Üldiselt 
on neljapostilised autotõstukid tänu 
täiendavatele tugisammastele suurema 
tõstevõimega kui kahepostilised tõstukid. 
Need on ka väga kasutajasõbralikud 
tänu oma pealesõidu ja parkimise 
meetodile, mis on omane ratastest 
tõstvatele autotõstukitele. Neljapostiline 
autotõstuk on eriti populaarne ka seetõttu, 

Kahepostilised autotõstukid

Kahepostiliste autotõstukite hulgas 
on kõige enamlevinud kerest tõstvad 
tõstukid, mida ühest professionaalsest 
autotöökojast tõenäoliselt leida võib. 

libiseva vahetõstuki, mille abil saate tõsta 
rattad tõstuki küljest lahti.

hind võrreldes neljapostiliste tõstukitega, 
väike horisontaalne postide vahe 
ruumisäästlikkuse eesmärgil ja täielikult 
takistusteta juurdepääs ratastele.
Kahepostilised autotõstukid on kas 
sümmeetrilised või asümmeetrilised. 
Sümmeetrilisi autotõstukeid on kerge 
tuvastada, kuna postid on täpselt kohakuti 
ja kummalegi tugivardale jaguneb umbes 
50% koormusest. Asümmeetrilistel 
autotõstukitel on ees ja taga erineva 
pikkusega käpad ning pöörleva postiga 
konstruktsioon. Mainitud kahe omaduse 
tulemuseks on nihutatud raskuskese (mis 
on eriti kasulik pikemate tasakaalust väljas 
veokite puhul) ja parem juurdepääs sõiduki 
ustele, mis võimaldab pääseda otse sõiduki 
sisse. 

probleemivabalt. Peale sõiduki või veoki 
paigutamist käärtõstukile ei ole vaja 
väga palju muud teha. Kerest tõstvate 
käärtõstukite puhul võib olla vajalik 
mõningane kohendus.
Kui käärtõstuk ei ole kasutusel, saab 
selle lasta madalasse asendisse. See sobib 
ideaalselt kodukasutajale, kes soovib 
parkida oma sõiduki tõstuki peale ajal, mil 
seda ei kasutata. Siiski ei ole käärtõstukeid 
kunagi võimalik „ära peita“ kui neid ei 
paigaldata just põranda alla põrandasisese 
tõstukina ning siis ei ole võimalik panna 
kahte sõidukit ühele kohale üksteise peale. 
Kuna tõstemehhanismid asuvad otse 
platvormide all, siis ei ole võimalik seista 
otse sõiduki all.
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Teisaldatavad posttõstukid

Idee on lihtne: kui teil on vaja tõsta midagi 
väga suurt ja rasket, siis lisage lihtsalt poste 
juurde! Teisaldatavad posttõstukid pakuvad 
paindlikkust lisada vastupidavaid poste 
juurde või võtta neid vähemaks vastavalt 

Parkimistõstukid

Üldiselt on parkimistõstukid natuke 
väiksemad kui neljapostilised autotõstukid, 
kuid idee on suuresti sama. Tõsteplatvormi 
toestavad kas üks või kaks posti ning see on 
projekteeritud nii, et selle alla saab parkida 
veel ühe auto või veoki. Parkimistõstuki 
abil on efektiivselt võimalik ühe koha peale 
parkida kaks autot ning seda saab tõhusa 

Teisaldatavad autotõstukid

Viimastel aastatel on teisaldatavad 
autotõstukid hakanud pakkuma 
võimalust neile, kellel on küll vähe 
ruumi, kuid kes soovivad ikkagi oma 
töökoda või ruumi maksimaalselt ära 
kasutada. Madala tõstevõimega rullikutel 
neljapostilised autotõstukid võivad 
toimida ka teisaldatavate tõstukitena, 
spetsiaalsemad lahendused hõlmavad 
teisaldatavaid käärtõstukeid pika käpa, 
teisaldatavate ühepostiliste tõstukite ja 
väikeseid koormusi taluvate kahepostiliste 
autotõstukitega.
Mis puutub teisaldatavatesse 
autotõstukitesse, siis jälgige väiksemate 
tõstukite puhul alati, et vorm vastaks 
funktsioonile. Te ei saa tõsta suuremaid 

sellele, mida tõsta on vaja. Hetkel on 
teisaldatavad posttõstukid saadaval kerest 
tõstvatena, kuid auto või veoki tõstmiseks 
saate platvormide asemel kasutada 
tõstekahvlit.

lahendusena kasutada nii kodus parkides 
kui ka avalikes parkimismajades.
Parkimistõstukitel on kahe platvormi 
asemel üks kinnine pealesõidu platvorm, 
mis tähendab, et antud tõstukit ei saa 
rakendada hooldus- või parandustöödeks. 
Parkimistõstukid on saadaval ainult 
ratastest tõstvatena ning need on mõeldud 
ainult parkimiseks.

ja raskemaid sõidukeid. Enne tõstuki 
üldmõõtmete vaatamist, veenduge alati, 
et autotõstuk, mida plaanite soetada 
tuleb toime vastavate sõidukite raskuste 
tõstmisega, mida tõsta planeerite.

Seadistatavad autotõstukid

Seadistatavad autotõstukid kuuluvad 
tõstmislahenduste spetsiaalsesse 
klassi, kuna nendega kaasnevad tihti 
lisaomadused, mis muudavad autode 
või veokite seadistamise lihtsamaks. 
Seadistatavad autotõstukid võivad olla mis 
tahes eelpool kirjeldatud ratastest tõstvad 
autotõstukid (neljapostilised, käär-, ja 
põrandasisesed tõstukid), niipea kui auto 
või veoki rattad asetsevad mingisugusel 
platvormil. Spetsiaalsed pöörd- ja 

liugplaadid on ehitatud platvormide sisse, 
mis võimaldavad takistuseta pöörata auto 
rattaid. Sel põhjusel ei saa teisaldatavad 
posttõstukid, mis hoiavad igat ratast 
oma käpa küljes, olla seadistatavad 
autotõstukid.

Hammasrihma komplekt CT 881 K3, 
nt Ford 1.25 16V / 1.4 16V / 1.6 16V

Probleem:

Komplektis on erineva pikkusega väntvõlli 
kruvid (29 ja 44,5 mm).

Põhjus:

Pärast 15.08.2005 toodetud mudelitel 
kasutatakse 44,5 mm pikkust kruvi.

Joon. 1 29 mm versioon Joon. 2 44,5 mm versioon

Lahendus:

Selleks, et olla täiesti kindel, et 
kasutate õiget kruvi, mõõtke ära augu 
sügavus. 42 mm: 29 mm kruvi 52 
mm: 44,5 mm kruvi

Mõlemad kruvid keeratakse kinni 
pöördemomendini 40 Nm + 90°

Nagu näete, siis on autotõstuki 
ostmisel vaja kaaluda sellega 
kaasnevaid palju erinevaid eeliseid. 
Oma ruumipiirangutest, sõiduki 
mõõtmetest ja eelarvest teadlik 
olemine aitab teid juba palju 
lähemale langetamaks otsust, milline 
autotõstuki tüüp on teie jaoks see 
õige.
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Veaotsing - pidurikettad

Vale paigaldus

Välimus: rattarummu pind on moondunud ja/või praod kinnitusaukude ümber.
Põhjus: vale kinni keeramise järjekord. Ebapiisav pingutusmoment.
Tulemus: vibratsioon just esimestel piduri vajutamiste kordadel.
Lahendus: vahetage kettad välja ja järgige nii õiget paigaldusjärjekorda kui ka tootjapoolseid soovituslikke 
pingutusmomendi seadistusi.

Välimus: piduriketta mütsi eraldumine pidurduspinnast.
Põhjus: eritelgsusest tingitud mehaaniline surve. Pidurisadula ja -ketta vale paigaldus ja kohale asetamine
põhjustavad pidurduspinna jätkuvat asümmeetrilist kulumist, mille tulemusel toimub lõpuks eraldumine.
Tulemus: esialgu kõva müra ja vibratsioon pidurdamise ajal, millele peale eraldumist järgneb täielik mehaaniline 
rike.
Lahendus: pidurisüsteemi ja sellega seotud komponentide täielik kontroll. Vahetage välja kõik vigased 
komponendid ja paigaldage uued kettad järgides tootjapoolset soovituslikku pingutusmomenti ja kinni keeramise 
järjekorda. Enne piduriketaste paigaldamist kontrollige pidurisadula korpuse seadistust ja paigaldust sillal.

Välimus: rattarummu kontaktpind on lahti või moondunud.
Põhjus: liigne kinni keeramine ja tootjapoolse soovitusliku pingutusmomendi ja kinni keeramise järjekorra 
mittejärgimine.
Tulemus: ketta kontaktpinna eraldumine. Pidurite täielik rike.
Lahendus: pidurisüsteemi ja sellega seotud komponentide täielik kontroll. Vahetage välja kõik vigased komponendid 
ja paigaldage uued kettad järgides tootjapoolset soovituslikku pingutusmomenti ja kinni keeramise järjekorda.

Seotud komponentide rike

Välimus: sinised laigud, tumedad kohad ketta pinnal. Need annavad tunnistus ülekuumenenud kohtadest.
Põhjus: rattarummu liigne väljajooks. Ketta ja klotsi vaheline ebaühtlane kontakt tekitab liigset võnkumist, mis 
omakorda viib teatud kohtades soojuse tekkimiseni ja lõpuks värvimuutuseni (siniseks muutumine).
Tulemus: järjest kasvav müra ja vibratsioon.
Lahendus: parandage rattarummu väljajooksu ja veenduge, et see langeb kokku õigete tolerantsidega.

Välimus: sooned pidurikettal.
Põhjus: Sügavaid sooni põhjustavad klotside ja ketaste vahel olevad lahtised abrasiivosad. Mustus võib tulla 
väljastpoolt pidurisüsteemi (tee, mustus, vesi) või kehvasti kinnitatud hõõrdematerjalist.
Tulemus: müra pidurdamise ja tavalise sõidu ajal, väiksem pidurite efektiivsus tänu vähenenud pidurdus 
kontaktpinnale.
Lahendus: vahetage piduriklotsid ja-kettad.

Välimus: rattarummu kontaktpind on moondunud ja/või praod selle ümber.
Põhjus: kasutatud on liiga tugevat fikseerivate kruvide pingutusmomenti.
Tulemus: vibratsioon alates esmasest pidurite kasutamisest.
Lahendus: vahetage kettad ära ning vältige liiga tugevat pingutusmomenti. Fikseerivad kruvid on mõeldud ainult 
tagamaks, et kettad on õiges asendis.

Välimus: piduriketta pind on must - läige ja/või tumedad laigud.
Põhjus: hõõrdematerjali jäägid on sattunud ketta pinnale. See juhtub tavaliselt siis, kui paigaldatud on kehva 
kvaliteediga piduriklotsid.
Tulemus: vibratsioon, kehv pidurite efektiivsus ja raskesti liikuv pedaal.
Lahendus: paigaldage ainult kvaliteetseid piduriklotse, mille hõõrdematerjal sobib kokku piduri ja sõidukiga.

Välimus: mustus ja/või rooste rattarummu pinnal.
Põhjus: mustus rattarummu pinnal võib viia paigaldamisel vale asetuseni, mille tagajärjel on klotsi ja ketta vaheline 
kontakt korrapäratu ja kettad kuluvad ebaühtlaselt.
Tulemus: ketta erinev paksus, mille tulemusel tekib ketta pinna võnkumine, mille tagajärjel tekib müra ja 
vibratsioon. See muutub kasutamise ajal järjest suuremaks.
Lahendus: Eemaldage piduriketas, puhastage hoolikalt rattarummu ja ketta pinnad, eemaldage rooste ja muu 
praht. Kontrollige, et tugipind ei ole ei moondunud ega kahjustunud. Asetage kettad tagasi järgides tootjapoolset 
soovituslikku pingutusmomenti ja kinni keeramise järjekorda.
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Välimus: ventilatsiooniraamidele vastavad kiirjad mõrad/sinised laigud.
Põhjus: Sinised laigud on tekkivate mõrade tunnuseks. Neid põhjustavad metalli muudatused pinnamaterjalis, 
mis muudavad selle kangeks ja rabedaks. See on iseloomulik pidurite ülekoormamise korral üle tavapäraste 
ettenähtud piiride. See võib olla tingitud intensiivsest või ebatavalisest pidurite kasutusest, nt agressiivne sõidustiil 
või ülekoormatus.
Tulemus: pidurite kulumine/pidurite töö halvenemine, müra, vibratsioon.
Lahendus: vahetage pidurikettad, vältige pidurisüsteemi väärkasutust ja kasutage rohkem mootori/käikude abi 
kiiruse vähendamisel.

Välimus: ketaste värv on erineva intensiivsuse ja tooniga (sinine, lilla, kuldne).
Põhjus: Kehv sobitumine. Äsja paigaldatud ketaste puhul on tavaline kui pinnal esineb kergeid variatsioone 
piduriklotsi ja -ketta vahel. Kui ketas ei sobitu korralikult, siis pinnad, millel hõõrdumine toimub, kuumenevad 
üle, mille tõttu toimuvad hõõrdepinnal metalli muutused.
Tulemus: tänu vähenenud hõõrdumisele on pidurite efektiivsus kehv. Võib esineda vibratsiooni, mis võib 
piduriklotsi ja -ketta tööea jooksul muutuda hullemaks.
Lahendus: vahetage pidurikettad ära ja järgige õiget sobitumise protseduuri, s.t. pidurite mõõdukas kasutamine 
esimese 200 km jooksul.

Ebatavaline kulumine

Vale kasutamine/ termokahjustus

Välimus: liigne kulumine. Piduriketta paksus on väiksem kui tootjapoolne soovituslik minimaalne paksus.
Põhjus: kettaid ei ole regulaarselt kontrollitud või õigel ajal vahetatud.
Tulemus: pidurite töö muutub kehvemaks, vibratsioon ja müra pidurdamise ajal.
Lahendus: pidurisüsteemi ja sellega seotud komponentide täielik kontroll. Vahetage välja kõik vigased 
komponendid ja paigaldage uued kettad järgides tootjapoolset soovituslikku pingutusmomenti ja kinni keeramise 
järjekorda. Veenduge, et tulevikus toimub ketaste kontrollimine ja perioodiline hooldamine.

Välimus: pidurduspindade ebaühtlane kulumine. Sinised laigud pidurduspinna keskel. Võimalikud mõrad.
Põhjus: pidurisadula ja/või klotside vale paigaldamise tagajärjel võib klotside nurk ketaste suhtes olla erinev, mis 
tähendab, et iga pool kulub erineva kiirusega. Siniseid laike põhjustab tugev lokaalne ülekuumenemine kohtades, 
kus toimub hõõrdekontakt.
Tulemus: vibratsiooni hooti tekkimine kuumalaikude tõttu. Pidurite töö tõenäoline halvenemine.
Lahendus: kontrollige pidurisadulat ja vajadusel parandage see. Vahetage piduriklotsid ning kontrollige, et tüüp ja 
kuju on õiged.

Välimus: kettad on väga kulunud ning nende pinnal on sooned.
Põhjus: piduriklotside liigse või täieliku kulumise tagajärjel puutub piduriklotsi tugiplaat kokku kettaga (metall 
metalliga), mis kahjustab ketta pinda.
Tulemus: väga kehv pidurite töö/ pikenenud peatumisteekond ja krigisev müra.
Lahendus: vahetage pidurikettad ja –klotsid. Kui on kasutusel, siis kontrollige, et piduriklotsi kulumise 
hoiatustule ring toimib korrektselt.

Välimus: piduriklotside ebaühtlane kulumine. Üks klots on väga kulunud, samas kui vastaspool on minimaalselt 
kulunud.
Põhjus: Pidurisadula kinnijäämine. Üks piduriklots puutub pidevalt kettaga kokku, mis põhjustab klotsi kulumise 
kuni metallist tugiplaadini. See külg, mis puutub kokku tugiplaadiga saab väga palju kriimustada, samas kui teine 
ketta pool ja teine klots näevad välja peaaegu nagu uued.
Tulemus: jätkuv krigisev müra, vibratsioon ja madal pidurite efektiivsus. Võimalik tasakaalust väljas pidurdamine, 
mis kisub autot ühele poole.
Lahendus: kontrollige pidurisadulat, vahetage see välja või parandage ära. Vahetage vastavalt vajadusele 
piduriklotsid ja –kettad.

Välimus: mütsi ja ketta pinna vahel on sügavad sooned.
Põhjus: Liigse klotsi ja ketta kulumisel võib pidurisadula sees olev tugiplaat hakata liikuma. Sellisel juhul on 
kulunud piduriklotsi tugiplaat oma kohalt sadula sees lahti tulnud ja tekitab sooni mütsi ja ketta pinna vahele.
Tulemus: väga kehv pidurite töö, pedaal tuleb suruda põhja ning sellega kaasneb väga tugev müra.
Lahendus: vahetage kettad ja klotsid välja. Kontrollige pidurisadulat ja vajadusel vahetage see välja.
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Bosch eXchange varuosa tagastuskriteeriumid

Bosch pakub kõrgeima kvaliteediga 
vahetustooteid.
See tähendab, et kasutatud osad peavad 
olema taastootmiseks sobivas seisukorras.

Seetõttu ei tohi ühelgi osal esineda 
alljärgnevaid defekte.

Väljavahetamise lisatingimused:

• Toode peab olema kantud kehtivasse
vahetamiseks tagastamise nimekirja.
• Osa number peab olema loetav.

Keeldumise põhjused: •  Ulatuslik korrosioon •  Puuduvad osad

Starterid / Generaatorid

Kütuse sissepritse / süüde

Pihustiots ja -kere / ühisanum sissepritse 
pihusti

Diiselmootori pritsepump / ühisanum 
sissepritse pumbad CP 1 / 3

Üksikpumbad / pump-pihustid

Pidurisadulad

Ulatuslik 
korrosioon

Ulatuslik 
korrosioon

Pump lahti võetud 
või ebatäielik

Ulatuslik 
korrosioon

Osa  ei ole 
identne…

…pakendil  
märgitud tüübi 

numbriga

Juhtseadmed / 
Elektrooniline 

juhtplokk
Kahjustatud korpuse 

äärikud või keermesliited, 
klemm ja klemmliist, 
veekahjustus (korpus 

avatud)

Kuumkile 
õhumassimõõtja
Kahjustatud silindri 
korpus, filterelement 

või kruvid (välja 
kruvitud, valed)

Õhuhulga mõõtja
Kahjustatud 

potentsiomeeter või 
temperatuuriandur

Kuumtraat 
õhumassimõõtja

Kahjustatud 
temperatuuriandur, 

silindri korpus, 
elektroonika korpus 

(ilma katteta) või 
pistikklemmid

Mehaaniliselt 
kahjustunud

Võll siniseks 
värvunud

Seadis on lahti 
võetud või 
ebatäielik

Pihusti korpus 
ebatäielik või lahti 

võetud

Pistikud 
või kaabel 

kahjustunud

Ebatäielik või 
lahti võetud

Kahjustunud korpus, 
l tihenduspinnad või 

toru

Veovõll või äärik 
kahjustunud

Mehaaniliselt 
kahjustunud

Mehaaniliselt 
kahjustunud korpus
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Seadiste vahetamine on lihtne 
järgmistel põhjustel:

• Väike arv kindlaksmääratud 
tagatisväärtusi.
• Selged seadiste tagastuskriteeriumid.

• Lihtne ja kindel originaalkarbis tagastus.
• Kiire teenindus tõhusa müügivõrgustiku 
kaudu.

•  Lahtivõetud seadis •  Mehaaniline kahjustus

Kütusejaotur

Korpuse või keermete tõsine 
kahjustus (deformatsioon, 

praod)

Seguklapikoja 
pihustuskomponendid (ülemised 

ja alumised osad)
Kahjustatud korpus, tihenduspinnad, 

keermed, drossel, seadistushoob, 
rõhuregulaatorid või drosseli 
potentsiomeeter on puudu

Süütejaotur
Kahjustatud vaakumosa, 

koosteplaat, süütemoodul, 
jaoturi võll, jaoturi kere puudub

Ulatuslik 
korrosioon

Seadis on lahti 
võetud või 
ebatäielik

Mehaaniliselt 
kahjustunud

Ualtuslik korrosioon

Ulatuslik korrosioon

Ulatuslik korrosioon

Kahjustunud 
tihenduspind või 

korpus

Kahjustunud veovõll 
või äärik

Lahti võetud või 
ebatäielik

Lahti võetud või 
ebatäielik

Lahti võetud või 
ebatäeielik

Kahjustunud 
tihenduspind või 

korpus

Originaalkarbis tagastus

1. Uus toode toimetatakse kohale

Saate uue vahetustoote.

2. Varuosad vahetatakse välja 

Vahetate varuosa taastatud komponendi 
vastu.

3. Originaalpakendis tagastamine

Tagastate varuosa Boschi
originaalpakendis.

4. Saate oma tagatisraha 
(tagatisväärtus)

Bosch tasub Teile vahetustoote 
tagatisväärtuse.

Vanade varuosade puhas ja lihtne 
kogumine autoremonditöökodadest:

• Vahendajad ei saa varuosi kahjustada, 
raha makstakse välja.
• Lihtsam tuvastamine
tähendab kiiremat tagastamist.
• Keskkonnasõbralik.
• Vanad osad ei tekita prahti.
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Kas LUK kahemassiliste hoorataste lõtvus on defekt?

LUK ‒ maailmas suurima siduritootja‒ 
spetsialistid seletavad, et kahemassiliste 
hoorataste tootmistehnoloogias kasutatakse 
kahe liiki laagreid: kuullaagreid ja 
liuglaagreid. Sellist lõtvust võib tunda 
just nendes toodetes,  milles kasutatakse 
liuglaagreid. Kuid see pole mingil juhul 
defekt. Tootja väidab täie vastutustundega, 
et hooratas, mille keskosa lõtvus on 
märgitud lubatud piirides, vastab 
täielikult talle esitatavate kvaliteedi ja 
usaldusväärsuse nõuetele. Tootja  esitab 

kõikides kataloogides (AdeCat, TecDoc) 
lubatud lõtvuse piire.
Nagu on näidatud pildil 1, on hooratta 
415 0059 10 korral lubatud lõtvus: “max.
sideplay 2,9mm”. Pildil võime samuti näha 
4 “i” märki (tootekoodi juures, paremal). 
See tähendab, et tootja on selle hooratta 
jaoks  koostanud 4 eraldiseisvat dokumenti  
koos just seda toodet  puudutava infoga.  
Esimene ja teine “i” märk sisaldab infot 
olemasolevate lõtvuste ja nende lubatud 
piiride kohta.

Pilt 1. Infot iga LUK toote kohta võite leida AdeCat süsteemis (valides iga kauba juures “i” nuppu):

Kulumiskindlat  liuglaagrit kasutatakse 
koos teiste detailidega LuK kahemassilistes 
vedru hooratastes (inglise keeles Dual 
Mass Flywheel, edaspidi – DMF). Tänu 
kasutatavale tehnoloogiale tagab see 
liuglaager teise massi suurema kaldenurka 
(vt pilt 2) .)„Sachs“ DMF.
See kaldenurk on selgesti nähtav ja ei ole 
mingi rike, seetõttu  võib “LuK“ DMF 

kasutada kõikides kataloogides toodud 
autode jaoks.
Erinevalt jäigast hoorattast, moodustab 
kahemassilist vedru hooratast mitu 
omavahel täpselt rihitud detaili. Vaatamata, 
et hooratta konstruktsioon on kinnine, 
võivad nende detailide funktsioneerimist 
segada välised jõud. Kui kahemassilise 
vedru hoorattaga käiakse ümber valesti, 
tekib selle vigastamise oht: hooratas võib 
enneaegselt minna rikki, võib suureneda 

müra või vibratsiooni tase.
Käige kahemassiliste vedru hooratastega 
ümber ettevaatlikult ja pidage kinni 
järgmistest juhenditest:
Ärge paigaldage kahemassilist vedru 
hooratast, kui see on enne maha 
kukkunud!
Löögi  tagajärjel võib olla vigastatud 
kuul või hõõrdelaager, keerduda signaal 

hammasratas või suureneda düsbalanss.
Ärge püüdke uuesti töödelda kahemassilise 
vedru hooratta hõõrdepinda!
Kui hõõrdepind on nõrgenenud, pole 
võimalik tagada vajalik piirkiirus.
Ärge püüdke liigset jõudu kasutades 
tõmmata teisest hooratast telje suunas 
kahemassilistele vedruga hooratastele 
liuglaagriga!
Nii võite vigastada kahemassilise vedru 
hooratta sees olevat membraani!

Kahemassilist vedru hooratast ei tohi 
pesta detailide pesemismasinas, kasutades 
kõrgsurve pesemisseadmeid või auru!
Siduri jaoks kasutage sobiva pikkusega 
kruvisid!
Liiga pikad kruvid võivad puudutada 
esmast hammasratast (ja tekitada müra) 
või lukustada kahte massi. Liiga pikkade 
kruvide kasutamisel on oht  vigastada 
või tõugata kuullaagrit õigest asendist.  
Kasutage alati uusi kruvisid!
Kahemassilise vedru hooratta hõõrdepinda 
puhastage puhastuslahustiga niisutatud 
lapiga!
Kandke hoolt, et mitte mingi puhastusaine 
ei satuks kahemassilise vedru hooratta 
sisemusse! 

Otsi ADeCAT´st

415 0250 10 

415 0220 10 

415 0256 10  

415 0241 10  

417 0008 11 415 0168 10

415 0494 09 415 0191 10

Oleme viimasel ajal  ostjatelt saanud pretensioone LUKi poolt toodetud kahemassiliste hoorataste kvaliteedi kohta. Kõige 
sagedamini esinev kaebus– hooratta keskosa  käega tuntav lõtvus (logisemine), liigutades seda ühelt küljelt teisele.

1

Pilt 1

Pilt 2
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Michelin Tweel võidab hõbemedali 
üritusel 2013 Edison Awards

Michelini Tweel oli esimene, mis 
lummas maailma õhuta radiaalrehvi 
kontseptsiooniga, ning nüüd kasutab 
Michelin seda murrangulist tehnoloogiat 
ehituses, põllumajanduses, jäätmekäitluses 
ja maastikukujunduses kasutatavatel 
masinatel.
Loosungi „Parem viis edasiliikumiseks“ 
all toodab Michelin Tweel Technologies 
õhuta radiaalrehvi, mida teatakse nimetuse 
„Tweel“ all. See on õhuta rehv, mis kasutab 
traditsioonilise radiaalrehvi tehnoloogia 

Hankook Tire uhkeldas SEMA autonäitusel mitme tulevikurehvi disainikontseptsiooniga, mis on nii lahedad, et väärivad uuesti 
vaatamist. Tutvuge nendega ja seejärel vaadake videot nende kõrgtehnoloogiliste kummist imevigurite toimimise kohta.

Michelin North Americat autasustati üritusel 2013 Edison Awards hõbemedaliga. Õhuta rehviga (ehk purunematu ratasrehv) 
X-Tweel SSL võitis Michelin transpordi kategoorias teise koha. Kuldmedal läks Delfi Automotivele „Ühendatud auto“ seadme eest 
ning nutikas parkimislahendus „Parkija“ tõi pronksmedali Streetline Inc.-le.

iseloomulikke jooni, kuid kõrvaldab 
õhkrehvide kasutamisega kaasnevatest 
aukudest, löögikahjustustest ja õhust 
tühjenemisest tingitud kulukate seadmete 
seisuaja.
X-Tweel SSL, mis praegu on saadaval 
ainult rataslaaduritele, on ideaalne 
lahendus maastikukujunduses, ehituses, 
lepingulistel töödel, jäätmekäitluses ja 
põllumajanduses kasutatavatele masinatele.

Dünaamilised rehvid Tiltread

Ben Zavala konstrueeritud Tiltread 
on elastne ilma õhuta rehv, mille 
loomise eesmärgiks on vältida rehvide 
lõhkemisi. Maksimeeritud kattetegur ja 
pindpinevuse hajutamine saavutatakse 
kallutussüsteemiga, mis on ette nähtud 
dünaamiliseks, kuid stabiilseks kurvi 
läbimiseks. Murranguline sportrehv 
Tiltread on kavandatud dünaamilisema 
kurvide läbimisvõime saavutamiseks 
ning selle valmistamisel on kasutatud 
mittepneumaatilist ja rehvi kallutamise 
tehnoloogiat koos tarbetu turvise kulumise 
täiendusega.

Maastikurehv Motiv

Mark Hearni konstrueeritud maastikurehvi 
Motiv iseloomustavad arvukad erinevad 
turviseplokid, mis liiguvad ja kohanduvad 
rehvi alla jääva sõidupinnaga, et 
võimaldada reibastavat seiklust. Erinev 
turvise kontaktpind ja mittepneumaatiline 
tehnoloogia võimaldavad disainida rehvi, 
mis on mõeldud kohanduma ekstreemsete 

Hankooki tulevikurehvid

tingimustega ilma rehvi lõhkemise ohuta.

Kaherežiimne rehv eMembrane

eMembrane (üleval vasakul) Scott 
Lenkowskylt peakski olema maailma 
nutikaim hübriidrehv. See on rehv, 
mis on konstrueeritud mitte ainult 
suurepärase kütusesäästlikkuse, vaid 
ka esmaklassilise haarde pakkumiseks, 
tagades elava toimivuse, ning mis võib 
uhkust tunda oma kahe töörežiimi üle. 
Täishaarde režiimis on eMembrane 
mõeldud kontaktpinna suurendamiseks, 
et pakkuda esmaklassilist haaret ja kurvide 
läbimisvõimet. Kütusesäästu režiimis 
vähendab rehv oma täieliku kontaktpinna 
suurust, parandades sel viisil veeretakistust 
ja sõiduki kütusesäästlikkust. 

Mag-Trac

Richard Byrne’i Mag-Traci (üleval paremal) 
iseloomustab sõltumatu ratta/rummu 
kooste, mis on kavandatud esmaklassilise 
sõidumugavuse pakkumiseks. Tühi ruum, 
mis tekib tänu magnetväljatehnoloogia 

kasutamisele, eraldab sõiduki ratta ja 
rummu, võimaldades mugavamat ja 
vaiksemat sõitu. Näib, et see nutikas 
tulevikurehv teeb võimalikuks õhus 
sõitmise.

Rehv Tessela

Keskkonnasõbralikku rehvi Tessela 
(pilt puudub) Miranda Steinhauserilt 
iseloomustavad hõlpsasti eemaldatavad 
turvise komponendid, mis võimaldavad 
tarbijatel rehvi turvist sageli välja 
vahetada, et saavutada parem toimivus 
ja keskkonnateadlikum lahendus 
tavaliselt raisatud rehvimaterjalidele. 
Ümbertöödeldavad alumiiniumribad 
lukustavad eemaldatavad 
turvisekomponendid oma kohale.
Need kõik on peened ja uhked lahendused, 
kuid tahaks teada seda, milles hakkab 
seisnema nende kasulikkus siis, kui lendav 
auto ükskord täiuslikuks on muudetud. 
Seniks, kuni see ükskord siiski juhtub, suur 
toetus Hankookile nii kaugele vaatamise 
eest. 
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REKLAMA
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Valeo, autotehnoloogia, loomulikult: IAM-i kasvu tulevik.

Kõik algas 1923. aastal piduriklotsi hõõrdkatete ja sidurikatete tootmisega Saint-Oueni töökojas Pariisi lähedal. Üheksakümmend 
aastat hiljem on Valeo kõigi peamiste autotootjate partner ning tegutseb 29 riigis, mis teeb temast ühe juhtiva autotoodete tarnija.

Tänase ettevõtte strateegia põhineb 
kahel peamisel kasvuvaldkonnal: 
CO2 heite vähendamine ning areng 
suure kasvupotentsiaaliga riikides ja 
Aasias. Valeo on tuntud oma uudsete 
tehnoloogiate poolest ning ta püüab need 
teha kättesaadavaks võimalikult paljudele 
inimestele.
Tehnoloogiate ja toodete väljatöötamine 
kooskõlas turuga, samal ajal nõudlust 
prognoosides ja innovatsiooni vallas turgu 
juhtides: need on Valeo tootearenduse 
strateegia põhimõtted. Peegeldades 
autojuhtide ootusi, suunab Valeo oma 
jõupingutused CO2 heite vähendamisele 
ning on teerajajaks „intuitiivses 
juhtimises“, mis kombineerib ühendatud 
sõiduki, autonoomse juhtimise ja inimene-
masin liidese, muutes need kättesaadavaks 
kõigile.

Elektrilised superlaadijad

Valeo oli esimene autotoodete tarnija, kes 
hakkas klientidele pakkuma elektriliste 
superlaadijate valikut, mis parandavad 
väiksemate mootorite dünaamilist 
reageerimist madalatel pööretel. See 
uuendus võimaldab sisepõlemismootorite 
allamastaapimist, mis on oluline tegur 
kütusekulu vähendamisel. 12-voldise 
arhitektuuri korral saavutatakse 
kütusesäästu suurenemine 8%-lt 
10%-le. Ühendatuna Valeo energia 
regenereerimissüsteemiga on elektrilisel 
superlaadijal energia, mis on nõutav 
funktsioneerimiseks, kuid mis võimaldab 
samal ajal vähendada kütusekulu (15% 
võrra tiheda liiklusega linnasõidul tänu 
Valeo tugevdatud starterile ReStart). 
Süsteemi saab paigaldada kiiresti ja väikese 
kuluga nii uutele kui olemasolevatele 

sõidukitele, kuna see ei tungi mootori 
arhitektuuri liiga sisse. Elektrilise 
superlaadija süsteemi on edukalt 
demonstreeritud ühe- kuni 2,4-liitristes 
ülelaadeta mootorites, samuti ühe- kuni 
neljaliitristes turboülelaaduriga bensiini- 
ja diiselmootorites (allamastaapimine 
ja pöörlemissageduse vähendamine 

– pikemad jõuülekandearvud, sõiduki 
jõudluse optimeerimine).
Elektriline superlaadija on välja töötatud 
erinevatele elektrilistele arhitektuuridele: 
12, 24 ja 48 volti.

Topelt-kuivsidur

Valeo tõhus lahendus CO2 heite 
märkimisväärseks vähendamiseks on 
topelt-kuivsidur, millel on kaks sidurit ja 
kolm siduriketast, mille pöörlemine on 
seotud mootori hoorattaga. Mootoripoolsel 
küljel olev sidur lülitub sisse käivitamisel 
ja paarituarvulistele käikudele 
ümberlülitumisel. Käigukastipoolsel 
küljel olev sidur lülitub sisse ainult 
paarisarvulistele käikudele ja tagurdamisele 

ümberlülitumisel. Mõlemad osad 
kannavad vaheldumisi pöördemomendi 
üle kahest käigukastist ühe sisendvõllile. 
Valeo moodul on seotud energiatõhusate 
elektromehaaniliste täituritega, mille 
tulemuseks on kütusekulu ja 6%-lise 
CO2 heite vähenemine 10%-ni võrreldes 

automaatse käigukastiga, millel on sama 
arv käike, ning 4%-line vähenemine 
võrreldes topelt-märgsiduriga. Peale selle 
võimaldavad elektromehaanilised täiturid 
kahe siduriketta libisemise juhtimist täpsel, 
sünkroniseeritud viisil. Need sisaldavad 
abivedru, mis vähendab elektrikulu. Tänu 
sellele funktsioonile pakub Valeo moodul 
paremat jõudlust kui traditsioonilised 
automaatkäigukastid. Sujuv kiirendus 
käikude vahetamisel ilma pöördemomendi 
katkestuseta pakub suuremat mugavust ja 
jõudlust automaatse manuaalkäigukastiga 
võrreldes. Peale selle lahutatakse sidurid 
statsionaarses olekus (seotud tihedalt 
juhtsüsteemiga), mis tagab suurema 
ohutuse. Valeo elektrilised superlaadijad

Valeo tõhus lahendus CO2 heite märkimisväärseks vähendamiseks on topelt-kuivsidur, millel on 
kaks sidurit ja kolm siduriketast, mille pöörlemine on seotud mootori hoorattaga.



47

Tehnoloogiauudised

Gatesi veebikataloog on nüüd 
kättesaadav ka mobiilsetest seadmetest

Gatesi rakenduse kataloogide veebiversioon www.gatesautocat.com on nüüd kättesaadav nutitelefonis ja tahvelarvutis.  Kataloogi 
mobiilne versioon võimaldab teil vaadata täiendatud rakenduste andmeid igal pool ja igal ajal.

Ulatuslik veebikataloog annab üksikasjaliku rakendust ja toodet puudutava teabe kõigi automudelite kohta.  Iga automudeli kohta 
võib leida Gatesi ülekandesüsteemi tooteid, raske töörežiimiga süsteemide tooteid ning jahutussüsteemi tooteid, mis on saadaval.  
Uuel mobiilsel leheküljel on saadaolevate toodete tähestikuline loend, erinevad suuruse nimekirjad ning selged toote pildid.

Gatesi rakenduse arendusmeeskond jälgib turgu väga täpselt, et tagada 
tootevaliku ajakohasus.  Seega, olenemata sellest, milline sõiduk parajasti 
paigaldaja ees seisab, võib ta alati kindel olla, et leiab Gatesi tootevalikust 
originaalile vastava kvaliteetse toote.

Selleks, et muuta kataloogi kasutamist 
paigaldajale veelgi hõlpsamaks, pääseb 
ka tema nüüd mobiilsesse veebikataloogi 
QR-koodide (Quick Response koodid) 
kaudu.  Koodi skaneerimisel viiakse 
paigaldaja kohe konkreetset toodet 
puudutava asjakohase teabe juurde.  
Konkreetse rakenduse andmete kõrval 
pakub veebikataloog ka asjakohaseid 
tehnikaalaseid bülletääne, rihma 

Kataloogi mobiilne versioon võimaldab teil vaadata täiendatud rakenduste andmeid igal pool ja igal ajal.

paigaldamise infot, toote pilte ja 
võimalikke komplekte.
Veebikataloogi funktsionaalne kujundus 
võimaldab külastajatel kiiresti juurde 
pääseda kogu vajalikule informatsioonile 
mis tahes tüüpi auto jaoks saadaval olevate 
Gatesi toodete kohta. Lisaks sellele, et 
veebileht on ümber kujundatud, on Gates 
nüüd kliendi käsutuses ka viieteistkümnes 
erinevas keeles.
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Kui juht piduripedaali vabastab, lülitub 
mootor uuesti sisse ja sõit võib jätkuda.
See tehnoloogia on populaarne 
hübriidsõidukites, millel on energia 
talletamiseks juba suured akud ja 
regeneratiivsed pidurisüsteemid, et 
laadida akusid auto aeglustamisel. Kuid 
seiskamis-käivitussüsteemid on juba ümber 
asumas traditsioonilistesse bensiinitoitega 
autodesse.

Jaapan otsib parimat seiskamis-käivitussüsteemi
Kondensaatoritel, erinevat tüüpi akudel on nii poolt- kui vastuargumente

Tarnijad ja autotootjad katsetavad konkureerivaid energiasalvestussüsteeme, et varustada energiaga kütusesäästliku mootori 
seiskamis-käivitussüsteeme, mida sõidukites üha enam kasutatakse.

Jaapanis töötavad autotootjad plii-happe-, liitiumioon- ja nikkel-metallhüdriidakudega, samuti ka kondensaatoritega.

Kõigil neil on nii plusse kui miinuseid. Tööstus žongleerib endiselt hinnaga ohutuse ja jõudluse vastu. Kuid tehnoloogia võimaldab 
juba paremat kütusesäästu saavutada.

Toyota Motor Corp., Honda Motor 
Co., Mitsubishi Motors Corp., Mazda 
Motor Corp. ja Suzuki Motor Corp. 
esitlevad sõidukeid, mis lülitavad 

mootori välja, kui auto peatub. 
Liikumine säästab bensiini, kuid 
nõuab võimsamaid akusid, et 

käitada raadiot, navigeerimisseadet, 
õhukonditsioneeri ja teisi 

elektroonikaseadmeid sel ajal, kui 
mootor on välja lülitatud.

Kondensaatorid saavutavad 
täislaetuse 10 sekundiga, kogudes 
auto aeglustamise ajal genereeritud 

energiat. Seevastu akudel kulub 
laadimiseks kauem aega ning nende 
laadimise-tühjenemise tsüklite eluiga 

on lühem.

Suzuki seiskamis-käivitussüsteem 
kasutab liitiumioonakut.

Täiendav liitiumioonaku. Suzuki on 
lisanud ühe väikese liitiumioonaku, et 
aidata regenereerida kineetilist energiat 
pidurdamise ajal.

Kondensaatorid. Mazda on esimeste seas, 
kes varustas oma autod kondensaatoritega, 
et talletada energiat kasutamiseks 
sel ajal, kui mootor välja lülitub. 
Nimetatud tehnoloogia debüteeris 
standardfunktsioonina (nimetatakse 
i-Eloop) rekonstrueeritud mudelil Mazda 6 
ning peagi võetakse see kasutusele ka teistel 
mudelitel. Peale selle ei ole kondensaatorid 

Sellised autod vajavad tavaliselt suuremat 
elektrivaru kui standardne 12-voldine aku 
seda võimaldab.
Siin on ülevaade energia talletamise 
tehnoloogiatest, mida Jaapani autotootjad 
ja tarnijad katsetavad.

soojuse suhtes nii tundlikud nagu 
liitiumioonakud, mis piirab akude 
paigutamist mootoriruumis. Mudelil 
Mazda 6 paikneb kondensaator esilaterna 
all. Negatiivne aspekt: kondensaatoritel 
on piiratud mahtuvus. Tõepoolest, need 
ei saa võistelda liitiumioonakudega 
selliste ülesannete täitmisel nagu rataste 
liikumapanek elektrisõidukil.

Liitiumioonakupakid talletavad suurt 
laengut ning võivad vastu pidada rohkem 
laadimistsükleid kui tüüpilised plii-
happeakud. Need võivad käitada ka auto 
elektrisüsteeme pikema aja jooksul pärast 
mootori väljalülitamist.
Kuid liitiumioonakud võivad üle 
kuumeneda ning seetõttu on Suzuki 
paigutanud need auto põhja alla, eemale 

kuumast mootoriruumist. See nõuab 
täiendavaid kaabliühendusi ja keerukamat 
juhtmete paigaldust.
Täiendav aku ühildub 12-voldise akuga 
ning ei vaja võimsusmuundurit.

Mazda 6 i-Eloop süsteem kasutab energia salvestamiseks kondensaatoreid, kui mootor välja lülitatakse.
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Kõige hinnatavam väärtus

Küsitluses paluti osalejatel hinnata 12 
praegust ja potentsiaalset ühendatud 
sõiduki tehnoloogiat.
Kolm kõige väärtuslikumat funktsiooni 
ühtisid pakkumistega, mis on juba praegu 
ühendatud seadmete turu tähtsaimad 
tooted.

Nikkel-metallhüdriidaku. Panasonic Corp. 
on välja töötanud nikkel-metallhüdriidakul 
põhineva tehnoloogia, mida kasutatakse 
seiskamis-käivitussüsteemides. See toode 
on kompromiss odavamate, väiksema 
jõudlusega pliiakude ja kallimate, paremate 
tehniliste näitajatega liitiumioonakude vahel. Nikkel-metallhübriidakusid peetakse ka stabiilsemateks ja kuumakindlamateks kui 
liitiumioonakusid.

Panasonicu süsteemi lisaboonus: nikkel-metallhüdriidaku suudab rohkem kui anda 
toidet ainult auto elektrisüsteemile mootori väljalülitamise korral. Sellel on piisavalt 

särtsu, et toita ka veomootorit kui mootoriabi funktsiooni poolhübriidautodes.

Plii-happeakud. Tehnoloogia 
tähenduses on kõige viimaseks 
tagasihoidlik 12-voldine plii-happeaku. 
Tarnijad, nagu Furukawa Battery 
Co., hoiavad sellest endiselt kinni kui 
hinnateadlikust alternatiivist seiskamis-

käivitussüsteemidele. Mõte seisneb selles, 
et paigaldada autosse lihtsalt teine plii-
happeaku paralleelselt olemasolevaga, 
kahekordistades seeläbi energia 
mahutavust.
See tehnoloogia ei ühti teistega energia 

tiheduse või laadimiskiiruse tähenduses. 
Kuid pooldajad ütlevad, et see on 
järeleproovitud ja õige tehnoloogia, mis 
endiselt võib lüüa hinnaga.

Vastavalt uuele uuringule on tarbija 
ootused ühendatud sõiduki tehnoloogia 
osas seotud mitteautoalaste seadmetega, 
nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid.
Autojuhtide jaoks on ühendatud sõiduki 
teenuste kõige olulisem ülesanne 
aja säästmine, nagu selgus Covisinti 
sponsoreeritud uuringust. Covisint on 
online-äri tehnoloogia pakkuja ning 
Detroidis baseeruva ettevõtte Compuware 
Corp. allüksus.
Autotootjad peavad liikuma „veebituru 
kiirusel“, et pidada sammu tehnoloogia 
ootustega, säilitades samal ajal 
vastutoimena sõiduki kvaliteeti ja 
tootemargi kogemust.
Kui inimesed istuvad oma 
sõidukitesse, on neil oma telefonides 

Nagu uuring näitas, peavad tarbijad 
tehnika funktsiooni osas kõige 

kõrgeimaks väärtuseks „transpordi/
kaardistamise info toomist 

sõidukisse“.

Uuringu põhjal soovitatakse, et 
autotööstus, mis on autosid ajalooliselt 

vaadanud kui autonoomseid 
masinaid, peab kohanduma vastavalt 

tarbijatele, kes näevad ennast 
„integreeritud personaalseadmete ja 
teenuste võrgustiku keskel asuvate 

kasutajatena“.

Vastavalt uuringule võtavad tarbijad 
sellisel juhul vihjeid oma arvutitest, 
tahvelarvutitest, telefonidest ja isegi 

mängimissüsteemidest, kus nad 
saavad salvestada ja üle kanda profiili 
seadistusi, kodulehekülgi ja lemmikuid 

teistesse seadmetesse.

Vastavalt uuringule mõjutavad ootusi ühendatud autode suhtes 
nutitelefonid jms seadmed

juba kindlakskujunenud digitaalne 
„ökosüsteem“, mis koosneb sotsiaalsetest 
ühendustest läbi Twitteri ja teiste 
rakenduste, nagu Four Square, mis 
võimaldab inimestel oma saabumisest 
kohtade külastamisel ette teatada. Juhid 
soovivad ühendatud sõidukeid täiendada 
oma ökosüsteemidega selle asemel, et 
käivitada uusi.

Kõige kõrgemalt hindasid tarbijad 
„transpordi/kaardistamise toomist 
sõidukisse“, mis on inspireeritud 
nutitelefonidele mõeldud üldisest 
kaardistamise tarkvarast.
Nimekirjas järgmine oli „sõiduki 
tarkvara automaatne värskendamine“ 
originaalseadmete tootjate poolt väljaantud 
versiooni täiendustest – standardne 
komplekt arvutites ja mobiilseadmetes.
Sellele järgnes „minu isiklike seadistuste 
üleviimine ühest autost teise“. Need 
seadistused võivad sisaldada eelistatud 
raadiojaamasid või automaatkäigukasti 
käigu punkte, nagu sportliku ja säästliku 

sõidu konfiguratsioonid.
Uuring lisas: „Kõige tähtsamad kliendi 
andmed tulevases (kliendisuhete 
haldus-) süsteemis hakkavad olema 
vähem mõjutatud ebakorrapärastest 
kliendikontaktidest originaalseadmete 
tootjate, edasimüüja või kaubamärkide 
veebilehtedega ning palju enam hakkab 
neid mõjutama rida rikkalikke andmeid 
sõiduki püsiva toimivuse ja kasutuses oleva 
sõiduki kohta.“
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ContiIceContact

Tehnilised omadused
Uus rehv ContiIceContact.
Uus naastutehnoloogia
Brilliant Plus naastud, et tagada 
turvalisem sõit ja esmaklassiline 
haardumine jääl.
Uus purustatus jää tehnoloogia
Tõhusam pidurdamine jääl.

Uus ühendtehnoloogia
Optimeeritud talverehvi omadused kogu 
rehvi kasutusea vältel.

Tehnilised omadused
Mustri tehnoloogia — parem juhitavus 
kõikidel pindadel.
Omadus:
• Asümmeetriline kujundus koos 3D 

astmeliste soontega rehvi keskosas ja 3D 
kaarjate soontega mustri väliskülgedel.

• Eraldussoontega välimistes soontes 
paiknevad ühenduskohad.

• Teravad ääred, millel on jõuline 
üleminekudisain.

Tehnilised omadused
Naastutehnoloogia — purustatud jää 
tehnoloogia.
Omadus:
• Purustatud jää reservuaarid ja iga 

naastu ümbritsev suunamissüsteem 
toetavad Brilliant Plus naastudega rehvi 
haardumist jääl.

Mustri optimeeritud jäikus 
koos mustriblokkide suurema 
paindlikkusega, et tagada parem 
juhitavus kõikidel pindadel.

Jää optimeeritud voolamine rehvimustri 
all, et saavutada pidurdamise ajal tugev 
kontakt jää ja naastu vahele.

Efekt:
• Optimeeritud jõuülekanne.
• Soonte täiustatud blokeering.
• Täiustatud külghaardumine ja mustri 

suurem jäikus, et paremini toime tulla 
ülekandejõududega.

Kasu:
• Paremad sõiduomadused kõikidel pindadel.
• Optimeeritud haardumine jääl ja lumel.
• Suurem kulumiskindlus.

ContiIceContact Standardne 

Tehnilised omadused

Juhitavus jääl 104 %

Haardumine lumel 102 % Juhitavus lumel 104 %

Pidurdamine lumel 101 %

Juhitavus kuival teel 105 %

Pidurdamine jääl 111 %

Haardumine jääl 110 %

Efekt:
• Mustribloki all paiknev optimeeritud 

juhik aitab ennetada “purustatud jää” 
kogunemist kontaktalale mustribloki ja 
teepinna vahel.

• Tugev kontakt jää ja naastu vahel isegi 
kõige äkilisemate pidurdamiste korral.

Kasu:
• Tõhusam naastude toimimine.
• Lühem pidurdusteekond jääl.

ContiWinterViking™ 2 = 100% 
ContiIceContact™ 

- - -

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa

Sõiduauto rehvide toimivuse ülevaade.
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C,E,F C,E )) 72 Db; )) 73 Db; )) 75 Db

Pidurdamises parim
Uued ContiWinterContact TS 830 P rehvid pakuvad pidurdamisel maksimaalset 
turvalisust igasuguste teeolude korral.
Tasakaalustatud omadused
Ühtlustades uusimaid tehnoloogiaid rehvimustri disainis, rehvide konstruktsioonis ja 
koostises, pakuvad ContiWinterContact TS 830 P rehvid tasakaalustatud omadusi ja 
kõrgeimat toimimistaset. 
Ette nähtud toimima koos elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemiga (ESC)
ContiWinterContact TS 830 P talverehvid on välja töötatud toimima koos kaasaegsete 
elektrooniliste ohutussüsteemidega nagu näiteks ESC.

Efekt:
• Mustri suurem jäikus rehvi välisküljel.
• Mustribloki äärte ja soonte suurem arv rehvimustri 

sees.
Kasu:
• Parem külgstabiilsus kurvides.
• Parem haardumine ja käsitsemine lumistel teedel.
• Esmaklassiline pidurdamine lumel ja jääl.

Efekt:
• Stabiliseerivad blokid nii külg- kui ka ringsuunas.
• Blokkide suurem jäikus külgedel, mis on kurvide 

võtmisel eriti suure koormuse all.
Kasu:
• Kiirem reageerimine.
• Parem juhitavus.

ContiWinterContact™ TS 830 P

Tehnilised omadused
Uuenduslik asümmeetriline rehvimuster.
Omadus: 
• Rehvimuster täidab kahte funktsiooni: 

mustriblokid rehvi välisküljel on 
suuremad kui rehvi siseküljel.

Omadus:
Rehvimuster täidab kahte funktsiooni:
• Keskmises osas on mustriblokid pikad 

ja kitsad.
• Äärtel on blokid lühikesed ja laiad.

Lumi — külgjuhtimine 106 %

Pidurdamine märjal teel 103 % Lumi — haardumine 105 %

Pidurdamine jääl 108 %

Vastupidavus 110 %

Juhitavus kuivadel teedel 103 %

Vesiliug 102 %

Sooritusvõime diagramm

ContiWinterContact™ TS 810S*
ContiWinterContact™ TS 830P

105%

Sisemine külg Välimine külg

Keskosa Välimine 
külg

Sisemine 
külg

Kokkuvõte:
• Kaheosaline muster tagab, et talverehvi omadused ja käsitsemine kuivadel teedel on kõrgeimal tasemel.

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa
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ContiVikingContact5

C,E,F,G F )) 71 DB; )) 72 Db

Kuiv 106 %

Märg 101 %

Lumi 103 %Jää  106 %

Müra 102 %

Sooritusvõime diagramm

Hinnete keskmine
Kuiv: Juhitavus + Soonte tundlikkus

Pidurdamine, pikisuunas, külgsuunas, juhitavus

Pidurdamine, haardumine, juhitavus

Pidurdamine, haardumine, juhitavus

Krobeline tee

Märg: 

Lumi: 

Jää:

Müra:

Juhitavus kuival teel
Omadus: Kõrgemal asetsevad külgsooned.
Efekt: Rehvimustri suurem jäikus.
Kasu: Parem juhitavus kuival teel.

ContiViking 
Contact5

Standardne 
rehv

ContiVikingContact3
ContiVikingContact5

Omadus: Kombinatsioon mitmetest haakuvatest äärtest ja tõstetud soontest.
Efekt: Suurem märgkontakti pind teega.
Kasu: Lühem pidurdustee märjal teel.

Vesiliug
Omadus: Kaldus pikisooned.
Efekt: Parem vee äravool.
Kasu: Vee sujuv eemaldamine.

Haardumine lumel
Omadus: Suur hulk aktiivselt haakuvaid ääri.
Efekt: Esmaklassiline jõuülekanne.
Kasu: Suurepärane haardumine ja pidurdamine lumel.

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa
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Polaris 3

F,G C )) 71 DB; )) 73 Db

Toote omadus Efekt Kasu tarbijale

Täiendav soon rehvi servadel Pingelangus rehvis Madal veerehõõrdumine, mille 
tulemuseks on vähenenud 
kütusetarbimine

Suuremad servad, millel on 
täiendav soon

Rehvid on stabiilsed, soon tekitab 
klaasipuhastaja efekti

Parem juhitavus märgades 
teeoludes

"Lumepüüdja" pikisuunalistes 
soontes

Hea haarduvus lumel, kuna 
lumepüüdja takistab lumel 
libisemast läbi soone

Optimeeritud start ja pidurdamine 
lumel

Erinevate sügavustega ja rehvi 
serva suhtes nurga all paiknevad 
sooned (külgsuunas lumega)

Jäikuse optimeeritud jaotamine 
rehvi serva elementide vahel

Madal kulumine näitab rehvide 
vastupidavust

SnoVanis 2

E,F C )) 72 DB; )) 73 Db

Sooritusvõime diagramm

Omadus Efekt Kasu

Kompaktsed mustriblokid rehvi 
välisäärtel ja palju sooni

Täiustatud jõuülekanne ja 
haarduvust parandavate äärte 
suurem arv

Optimeeritud pidurdamine, 
lühem pidurdusteekond lumel

Sügavamad sooned ja lumetaskud 
välimistel soontel

Lume tõhusam blokeerimine tänu 
suurendatud lumekogumisvõimele

Suurepärane haardumine lumel

Töökindlad külgmised 
mustriblokid ja blokkide 
kompaktne struktuur rehvi 
keskosas

Jäikuse optimeeritud jaotamine 
ja suurem stabiilsus külgmistes 
mustriblokkides

Ohutum sõit kurvides ja märgadel 
teedel

Talvine koostisosa, et tagada 
optimeeritud veerehõõrdumine

Energiakulude vähenemine 
tänu rehvimustri madalale 
deformatsioonile rehvi pöörlemise 
ajal

Kütuse potentsiaalne kokkuhoid 
parema veerehõõrdumise 
tulemusena

Pidurdamine 
lumel 102 %

Juhtimine märgades 
oludes 102 %

Vastupidavus 105 %

Pidurdamine 
märgades 
oludes 103 %

Vesiliug 99 %

Veerehõõrdumine105 %

Haardumine 
lumel 102 %

Pidurdamine 
märjal teel 
101 %

Pidurdamine kuival 
teel 103 %

Vesiliug 100 %

Müratase102 %

Pidurdamine 
lumel 102 %

Haardumine 
lumel 101 %

Kurvi võtmine 
märjal teel 
105 %

Juhitavus kuival 
teel 100 %

Veerehõõrdumine  
115 %

SnoVanisPolaris 2=100%
Polaris 3 SnoVanis 2

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa



54

Kõik rehvide kohta

UltraGrip Ice Arctic

- - -

Uus testivõitjast UltraGrip Ice Arctic tagab jääl 7% lühema pidurdusmaa*.
Multicontrol Ice Technology® koos pidamist jääl parandavate tipptasemel 
suundnaastudega võimaldab teil nautida suurepärast pidurdusvõimet, 
kiirendust ja juhitavust nii jääl kui ka lumel.

V-kujuline suundmuster, millel on sälkudega sooned
• Suurepärane lörtsi eemalejuhtimine ja parem 

pidurdusvõime ning kiirendus lumel.

* Võrdluses kolme peamise konkureeriva rehvi 
keskmise tulemusega jääl, mõõtnud Test World Ltd. 
2012. aasta jaanuaris. Rehvimõõt: 205/55R16 94T; 
sõiduk: Audi A3; koht: Ivalo (Soome); protokolli nr: 
TW-TT11-MT224.

Uuenduslikud suundmustriga naastud
• Lühem pidurdusmaa jääl.
• Parem juhitavus jääl.

Siksakilised, saehambaid meenutavad õlaplokid
• Suurepärane sooritusvõime sügavas lumes.

UltraGrip 8 Performance

C,E,F C ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB

UltraGrip 8 Performance tagab 6% lühema pidurdusmaa lumel*.
Suurepärased pidurdus - ja juhitavusomadused märgadel ja lumistel teedel. 
Proovige meie auhindadega pärjatud talverehvi uusimat versiooni, mille 
juures on kasutatud uuenduslikku 3D-BIS Technology®-t.

Kolme lamellitehnoloogia kombinatsioon
• Suurepärane juhitavus lumel.

* Võrdluses kolme peamise konkureeriva rehvi 
keskmise tulemusega lumel, mõõtnud TÜV SÜD 
Automotive märtsis 2012. Rehvimõõt: 225/45R17 
94V; sõiduk: Audi A3 1,8 TFSI Sportback; koht: 
Ivalo (Soome) ja Mireval (Prantsusmaa); protokolli 
nr: 76248182.

Rehvi keskel paiknev saeterakujuline ribi muutuva 
servanurgaga
• Parem kiirendus- ja pidurdusvõime lumel.

Pehmendav CoolCushioni kiht
• Väiksem veeretakistus.
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UltraGrip Ice+

C,E F ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB

Mitmekordne testivõitja UltraGrip Ice+ keskmiselt 8% paremad 
sõiduomadused.* Active Grip tehnoloogia parandab märgatavalt 
sõiduomadusi kõikides talvistes tingimustes.

Hübriidlamellid tagavad mustri tasakaalustatud 
jäikuse
• Parandab pidamist talvistes oludes, vähendab mustri 

kulumist ja säilitab rehvi omadused ka kulunud 
mustri korral.* Võrreldes kolme juhtiva konkureeriva talverehviga; 

lumel ja jääl; jaanuar 2010, Test World; rehvimõõt: 
205/55R16 94T; sõiduauto: Ford Focus 2,0 bensiin, 
Ivalo, Soome, protokoll nr TW20100032; märjal ja 
kuival teel, jaanuar 2010, Test World, rehvimõõt: 
205/55R16 94T; sõiduauto: VW Golf 6 V2,0 TDI, 
Mireval, Prantsusmaa, protokoll nr TW20100032.

Kahekordne segu
• Pealmine segu säilitab elastsuse ka väga külmades 

oludes ja tagab suurepärase pidamise.
• Alumine segu parandab stabiilsust ja rehvi 

vastupidavust.

V-kujuline rehvimuster
• Tipptasemel vastupidavus lörtsi- ja vesiliule.

IceTouch

- - -

Täiustatud tehnoloogia tagab optimaalse pidamise lumel ja jääl. Peatub 
esimesena: 13% parem pidurdusvõime jääl.*
„Dunlop pakub head ja kindlat pidamist lumel ja jääl, eriti pidurdamisel ja 
kiirendamisel.” 
„Märjal ja kuival asfaldil on see rehv parem kui teised kaks tippklassi rehvi.” 
#7 Motor oktoober 2012, Norra

4D-naastud. Lai tagaserv tagab pidurdusjõudluse. Kaks 
erikujuga küljeserva pakuvad head pidamist kurvides. 
Terav esiserv tagab maksimaalse haardumise.

* Võrdluses nelja peamise konkureeriva rehvi 
keskmise tulemusega jääl, lumel, märjal ja kuival 
teel; mõõtnud Test World Ltd. jaanuaris 2012. 
Rehvimõõt: 205/55R16 94T; sõiduk: Audi A3; 
asukoht: Ivalo (Soome), Colmar-Berg (Luksemburg), 
Wittlich (Saksamaa); protokolli nr: TW-TT11-
MT224.

Mitmesuunaline muster. Servad on pööratud kõigisse 
suundadesse. Rehv haardub jääl ja lumel tugevasti. 
Igasse suunda pööratud muster tagab hea pidamise, 
pidurdusvõime ja kurvide läbimise lumel ja jääl.

Madala temperatuuri rehvisegu. Madala temperatuuri 
juures paindlikum rehvisegu parandab haarduvust 
lumel ja jääl.
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Winter Response2

B,C,E B,C ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB

USP:
• Esmaklassiline toimimine talvistes tingimustes.
Kasu:
• Ratsionaalne kasu: Suurepärane pidurdamine ja juhitavus kõikvõimalikes talvistes 

sõiduoludes: haarduvus märjal teel (klass B) ja veerehõõrdumine (C).
• Emotsionaalne kasu: Kindlustunne sõidu ajal.

Peamised tehnilised omadused
• 45-kraadise nurga all olevad välimised sooned.  
• Reverse SnowGuide süsteem.  
• Tihedalt paiknevad sooned.  
• Optimaalne kuju.  

Omadus
• 45-kraadise nurga all olevad välimised 

sooned.
Tegevus
• Välimiste soonte nurk võimaldab 

paremat vastukaalu tsentrifugaaljõule.
Kasu
• Parem haardumine kurvide võtmisel 

lumel ja jääl.

JUHITAVUS LUMEL

PIDURDAMINE LUMEL

KIIRENDAMINE LUMEL

MÄKKETÕUS

Haardumine kurvides lumel

Kiirendamine ja pidurdamine lumel
1. Lumi koguneb rehvi keskosasse.
2. Kogunenud lumi ja rehvimustri kumm    
    moodustavad keskosas suurema triibu.
3. Kontaktala rehvi keskosas suureneb.
4. Suureneb ka haardumine ringsuunas.
5. Pidurdamine ja haardumine.

Väike

Suur 
toimimispind

Tsentrifugaaljõud

Tsentrifugaaljõud

Omadus
• Reverse SnowGuide.
Tegevus
• Keskmise ala tagurpidi positsioneerimine 

võimaldab lund koguda ja hoida, 
suurendades rehvi keskosa kontaktala ja 
seeläbi ka ringsuuna haaret.

Kasu
• Parem haardumine ja pidurdamine 

lumel.

Toimimine lumel

WR2: toimib paremini kõikide lumeolude korral.

Winter ResponseWinter Response2

94 96 98 100 102 104 106 108 110 112
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WinterSport 4D

C,E,F C,E ) 66 db; ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB; ) 70 db; )) 69 db

Erakordne talvine juhitavus. “Kõige kõrgemat klassi talverehv, mis paistab 
silma lühima pidurdusmaa lumisel teel ning parima tõmbejõu poolest. Vihma 
korral tagab see rehv ohutu juhtimise, optimaalse külghaakuvuse ja lühikese 
pidurdusmaa. Meeldivalt vaikne sõit ja hea kaitse libisemise eest veekihiga ja 
märja lumega kaetud teepinnal. “2012. A “Auto Bild Sportscars” nr 11.

4D- soonte süsteem tagab suurepärase külghaakuvuse.

V-kujuline protektori disain tagab hea haakuvuse, 
samuti kaitseb hästi libisemise eest veekihiga ja märja 
lumega kaetud teepinnal.

Kergekaaluline konstruktsioon aitab kütust kokku 
hoida ja tagab täpsema juhitavuse.

IceSport

C,E E,F ) 68 DB; )) 69 DB; )) 70 DB; )) 71 DB

Põhjamaine talvesõidunauding. „Üllatavas Dunlop Ice Sportis on ühendatud 
selgelt parimad talveomadused ja tipptasemel sooritusvõime jäävabal 
pinnal.” Teknikens Världi talverehvide test 2012, Rootsi

Tehnoloogia Ice Grip Technology kolmemõõtmeliste 
haakuvate soontega. Maksimaalne pidamine kõigis 
tingimustes ja suundades.

* Arendamisel kasutati testivõitjatest rehvide 
kummisegu ja rehvimustrit. Tehnoloogia Nordic Compound Technology. Uusima 

põlvkonna väga madalal temperatuuril toimiva talvise 
kummisegu tehnoloogia.

Tehnoloogia Touch Technology. Uusim karkassi-/
konstruktsioonitehnoloogia.
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Eskimo naastrehv

- - -

Naastrehv suurepärase toimivuse saavutamiseks ekstreemsetes 
talvetingimustes.
Sava Eskimo naastrehv on taskukohane valik äärmuslikesse talvistesse 
ilmastikutingimustesse. Tänu kuusnurksetele naastudele, haardelamellidele 
ja kvaliteetsele ränisegule saab see muretult hakkama nii jäistel, lumistel kui 
märgadel teedel.

Juhitavus ja haarduvus talvistel teedel
Säilitage kontroll ebakindlatel talvistel teedel. Kuusnurksed naastud tagavad kindla juhitavuse ja 
haarduvuse jääl. Haardelamellid parandavad juhitavust lumel. Tänu ränisegule ja suundmustrile saab 
rehv hästi hakkama ka märgadel teedel.

Usaldusväärne pidurdamine lumel ja jääl
Talverehvi Eskimo naast võimaldab kindlat pidurdamist libedal jääl ja kokkupressitud lumel. 
Rehvi kuju võimaldab suurema kummipinna kontakti teega, mis aitab maksimeerida teie sõiduki 
seiskamisjõudu. Naastude asetus suurendab haarduvust pidurdamisel veelgi.

Suurem sõidumugavus
Nautige vaiksemat ja mugavamat sõitu. Turviseplokkide ja naastude asetus võimaldab vähendada 
rehvimüra ja tagada sujuvama sõidu.

Suurem läbisõit
Ökonoomset Eskimo naastrehvi iseloomustab kulumiskindel segu, mis pikendab rehvi eluiga.

Eskimo S3+

E,F C,E ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB; )) 69 DB; )) 70 DB

Täiustatud talverehv esmaklassilise haarduvuse ja lühema pidurdusmaaga.
Suurepärane talvine sooritusvõime ei pea maksma varandust. Sava Eskimo 
S3+ tagab kindla haarde märgadel ja lumistel teedel – üks asi vähem, mille 
pärast temperatuuri langemisel muretseda. Klassifitseerimise otstarbel 
varustatakse rehv lumehelbe sümboliga, mis näitab sobivust kasutamiseks 
talvel.

Kindel haardumine talvistel teedel
Nautige veelgi paremat kontrolli oma sõiduki üle külmades, lumistes tingimustes. Talvetingimuste jaoks mõeldud kõrgtehnoloogiline 
ränisegu tähendab, et Eskimo S3+ jääb pehmeks ja paindlikuks ka madalatel temperatuuridel, tagades parema haarduvuse ja juhitavuse. 
Lumehelbe sümbol näitab, et rehv vastab talverehvide rangetele tehnilistele nõuetele.
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Usaldusväärne pidurdamine märjal teel
Eskimo S3+-s on kasutusel eriline polümeer, mis tagab parema haarduvuse ja lühemad pidurdusmaad 
märgadel teedel. Turvise disaini iseärasusteks on lisaservad, mis muudavad haarduvuse veelgi paremaks.

Vesiliukindlus
Laiade turvisesoontega suundmuster hajutab tõhusalt vett ja lörtsi, vähendades vesiliu tekkimise ohtu.

Suur läbisõit 
Sava Eskimo S3+ kestab kauem, säästes teie raha. Rehvi konstruktsioon tagab ühtlase kulumise üle 
pinna. Vastupidav turvisesegu võimaldab rehvivahetuste vahel suuremat läbisõitu.

Eskimo HP

C,E C,E ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB; )) 70 DB

Hea sooritusvõimega naastrehv kindla juhitavuse tagamiseks lumel ja jääl.
Sava Eskimo HP on konstrueeritud spetsiaalselt hea sooritusega sõiduks 
lumel ja jääl. Nautige kindlat juhitavust ja suurepärast veojõudu kõige 
raskemates teeoludes. Sertifitseeritud talviseks kasutuseks ning varustatud 
vastava lumehelbe sümboliga.

Suurepärane veojõud ja juhitavus lumel
Nautige muretut sõitmist lumel ja jääl. Erilist talvist turvisedisani iseloomustavad lukustuvad lamellid, 
mis haarduvad pinnalumega, et tagada teile kontroll sõiduki üle. Rehvi kuju on optimeeritud, et 
tagada hea kokkupuude teega ja parem juhitavus.

Usaldusväärne pidurdamine märjal teel
Suundmuster ja täisränisegu pakuvad väga head haarduvust märjal teel, mis tagab pidurdusmaa 
lühenemise vihmastes oludes.

Esmaklassiline juhitavus
Eskimo HP vastab kiire sõitmise vajadustele talvistes tingimustes. Tugev ühekihiline karkass annab 
vajalikku jäikust kindla juhitavuse tagamiseks kiirtee kiirustel.

Suur läbisõit
Tänu oma kulumiskindlale turvisesegule ja optimeeritud konstruktsioonile kestab Eskimo HP kauem 
– säästes oma kasutusea jooksul teie raha.
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Eskimo SUV

C,E,F C,E ) 69 DB; ) 70 DB

Kvaliteetne rehv linnamaasturile igasuguste talviste tingimuste jaoks.
Karmid tingimused nõuavad vastupidavaid rehve. Linnamaasturi rehv 
Sava Eskimo SUV kindlustab haarduvuse lumel ning tuleb toime lörtsistes 
ja vihmastes oludes, olles ideaalne valik hinnateadlikele juhtidele. 
Sertifitseeritud kasutamiseks talvistes oludes ning varustatud vastava 
lumehelbe sümboliga.

Usaldusväärne haare lumel ja jääl
Rehv, mis saab enesekindlalt hakkama lumel ja jääl. Spetsiaalne talverehvide kummisegu tähendab 
paremat haaret madalamatel temperatuuridel, samal ajal võimaldavad haardelamellide servad saavutada 
suurema veojõu.

Hea juhitavus ja pidurdusvõimsus märjal teel
Rehvi Sava Eskimo SUV disainis kasutatakse raskete vihmaste oludega toime tulemiseks suundmustrit. 
Laiad sooned juhivad vee ja lörtsise lume kiiresti eemale, vähendades seeläbi vesiliu tekkimise ohtu. 
Ränisegust turvis tagab hea haarduvuse ja lühemad pidurdusmaad märjal teepinnal.

Suur läbisõit
Optimeeritud turvisemuster tagab ühtlase kulumise üle rehvipinna. Tulemuseks on rehvi suurem 
kestvus, mis säästab teie raha.

Madal müratase
Mustridisain aitab säilitada madalat mürataset, mis tagab teile vaiksema ja mugavama sõidu.

Trenta m+s

E,F B,C,E ) 69 DB; ) 70 DB; )) 71 DB; )) 72 DB

Kauakestev ja usaldusväärne talverehv kaubikutele ja kergveokitele.
Sava Trenta m+s on usaldusväärne talverehv hinnateadlikele juhtidele. 
Pakub suurepärast haarduvust ja tõhusat pidurdamist karmides tingimustes.

Usaldusväärne juhitavus talvel
Spetsiaalne talvetingimuste jaoks mõeldud turvisesegu tagab hea haarduvuse ja pidurdamise külma 
ilma tingimustes.
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Sobib kõikidele sildadele
Konstrueeritud kasutamiseks kergveokite ja kaubikute kõikidel sildadel.

Suur läbisõit
Kauakestev rehv, mis pakub säästu kuludelt ühe kilomeetri kohta.

Frigo 2

C,E E,F )) 69 Db; )) 70 Db; )) 71 Db

Unikaalne müügiargument
• Majanduslikult kasulik.
• Ohutu.
• Kauakestev.
• Haardumine talvistes oludes.

Frigo rehvid on loodud talvisteks oludeks “3”
Omadus
• Palju haarduvaid radiaalseid ääri.
Kuidas see toimib
• Palju lainelisi mustrielemente.
Kasu lõpptarbijale
• Parem pidurdamine, haardumine märjal, lumisel ja 

jäisel teel.

Mustriblokid tagavad haardumise
Omadus
• Kaks-ühes blokkide paigutus.
Kuidas see toimib
• Palju haarduvaid ääri ja mustriblokkide paigutusega tagatud stabiilsus.
Kasu lõpptarbijale
• Parem haardumine talvel ja hea juhitavus.

Frigo rehvid tagavad parema toimimise
Omadus 
• 4-astmeline blokeerimisjada.
Kuidas see toimib
• Sobitab sagedused pikema vahemiku ulatuses.
Kasu lõpptarbijale
• Madal müratase.
• Ühtlane kulumine.

Omadus
• 2% rohkem rehvipinda.
Kuidas see toimib
• Suurem arv haarduvaid ääri.
Kasu lõpptarbijale
• Ohutum talvistes 

sõiduoludes.

Frigo rehvid on loodud talvisteks oludeks “2”

Frigo rehvid on loodud 
talvisteks oludeks “4”
Omadus
• Teravad mustriblokkide servad.
Kuidas see toimib
• Parem haardumine.
Kasu lõpptarbijale
• Parem haardumine talviste ja 

märgade teeolude korral.
• Parem pidurdamine talviste ja 

märgade teeolude korral.
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1. Sügavad läbipõimunud sooned mit-
mete radiaalsete servadega =  suurem 
vastupanu vesiliu suhtes ja parem sõit 
märjal, lumega kaetud ja jäätunud 
teel.

 
2. Protektori muster laiade ümmarguste 

soontega = tõhus vee ärajuhtimine. 
 

C,E F ) 67 DB; )) 68 DB; )) 69 DB; )) 70 DB

Debica Navigator 2 (Igaks aastaajaks) 
Kulusäästlikud rehvid suvel ja talvel. Uued „Navigator 2“ tähendavad suuremat 
läbisõitu ja parandavad juhitavust märjal teepinnal.

1. 

2.

1.
1.

 

3. 6 servaga muster kitsaste radiaalsete 
soontega = madalam müratase, üh-
tlane kulumine ja maksimaalne vee 
jaotumine.

 
4. 624 radiaalset serva = parem juhi-

tavus märjal teel kõigi nurkadega 
haakuvate servade tõttu.3.

4.
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Valmistaja „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Roadgrip“ „Ugigrip“

Mudel 8-11/2 H4.0 8-11/2 HT- 
(kasutamiseks ainult 

mudelil 
Winter i*Pike RS)

8-11/2 T WX 8-11/1 9-11 ESU 9-11 ESU

Kõrgus 11 11 11 11 11 11

Tüvese (korpuse) 
läbimõõt 

(max/min)

65/40 63/40 63/37 5.5 5 5

Ääriku läbimõõt 8 8 8 8 9 9

Tüüp Kahemõõduline Kahemõõduline Kahemõõduline Ühemõõduline Ühemõõduline Ühemõõduline

Materjal Alumiinium Alumiinium Teras Teras Teras Teras

Märkused Skandinaavia ja muu 
maailm

Skandinaavia ja muu 
maailm

Skandinaavia ja 
muu maailm

Venemaa, SRÜ 
riigid ainult

USA ja Kanada USA ja Kanada

Naastude loend HK PCR rehvidele

ÕPPEJUHEND

Skandinaavias vastavad kõik naastrehvid spetsiaalsele naaste käsitlevale määrusele.

• Hankook soovitab kasutada kergekaalulisi naaste (nt alumiiniumist) keskkonnahoiualastel (õhus edasikanduv tolm) ja tee kulumisega seotud põhjustel.
• Kui naastu mõõdud rahuldavad, võib tootearenduse keskus (R&D Center) soovitada pärast kontrollimist või testimist täiendavaid naastu valmistajaid.
• Põhjamaades on Turvanasta naastude kasutamine kohustuslik*.
* Skandinaavia: Rootsi, Taani, Norra, Island.
* Põhjamaad: Rootsi, Taani, Norra, Island, Soome.

Ülejooksu test
Muudetud õigusaktid
Õigusaktid seavad piirid rehvides kasutatavatele naastudele. Juulis 2013. a kehtima hakkava õigusakti kohaselt on rehvis olevate 
naastude arv piiratud 50 naastuga 1 meetri rehvi veerepinna ümbermõõdu kohta. Piiratud on ka teised tegurid. Sõiduauto rehvide 
naastu jõu piirväärtus on 120 N, rehvi kaalu piirväärtus on 1,1 g ja väljaulatumise piirväärtus on 1,2 mm.
Ühte või kõiki nimetatud tegureid võib ignoreerida juhul, kui on võimalik kindlaks teha, et rehvi ja naastu kombinatsioon ei kuluta 
teepinda rohkem kui rehv, mis on konstrueeritud vastavalt õigusaktides sätestatud piirväärtustele.
Selle kontrollimiseks kasutatakse ülejooksu meetodit.
Turvanansta naastudega HK rehve kontrollis Test World ülejooksu testiga.

Ü
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Sellist tüüpi naastu kasutamine 
on rangelt keelatud. Teravaser-
valised äärikud hakkavad rehve 
sõitmise ajal kahjustama.

Koormusindeks Alla       
600 kg

600 kg~800 kg Koormusindeks Alla 
800 kg

C

Rehvi mõõt 175/65R14 195/65R15 235/65R17 195/70R15C

Alternatiivne mõõt 185/60R15 205/55R16 255/55R18 215/65R16C

Piirväärtus 0,9 g  1,1 g 1,4 g 1,8 g 

Läbimõõt Läbimõõt Läbimõõt

Tüves (korpus)
Läbimõõt

Tüves (korpus)
Läbimõõt

Tüves (korpus)
Läbimõõt

Äärik 
(pea)
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Winter i*Pike RS Ice W419

- - -

Naastu toimivus on seotud toimivusega jäisel teel.

Rehvil W419 kasutatud naastu hindamise tulemused, mida võrreldi olemasoleva naastuga 
Grip Stud (8-11/2H 4.0), näitasid alljärgnevat:
• Toimivuse tase, mida võrreldi Nokianiga, erines Test Worldi eeltesti ja Za Rulemi 

ekraanitesti tulemustest.
• Naast, mis on ette nähtud kasutamiseks ainult rehvil Winter i*Pike RS, näitas 8% 

võrra paremaid tulemusi jääl kiirendamises eeltestis ja 3% võrra paremaid tulemusi jääl 
ringide tegemisel Za Rulemi ekraanitestis.

Rehvi Winter i*Pike RS täiustatud naastu tehnoloogia
Lumepilu
Uudsed lumepilud, mis paiknevad piki naastudega varustatud turviseplokke, aitavad 
maksimeerida pidurdamist jääl ja haardumist lumel.

Täiustatud naastu tehnoloogia (1)
Optimeeritud naastude asetus, mida kasutatakse rehvil Winter i*Pike RS, hõlmab 8 
naasturida, mis tagab tõhusa pidurdamise jäistel teedel. Kahekihiline turvise struktuur 
aitab naaste veelgi paremini kinni hoida.

Mitmesuunaline naast
Mitmesuunaline naast maksimeerib haarduvust jääl ja lumel nii sõitmisel kui kurvide 
läbimisel. Lumepilu muudab naastu haardevõime veelgi paremaks.

• Kohustuslik tihvt rehvil W419 (”8 – 11 / 2HT – 2”).Traditsiooniline 
ümmargune tihvt

Uudne tihvt
(”8 – 11 / 2HT – 2”)

Täiustatud rehvi tehnoloogia (2)
Rehvi Winter i*Pike RS naastud paiknevad keskmisele 
turviseplokile lähemal, parandades juhitavust sirjoonelisel 
sõitmisel ja kurvide läbimisel jäistel teedel.
Keskmise ploki naastude koguarv
• Optimeeritud naastude asetus tagab suurepärase juhitavuse 

ja väga tõhusa haarduvuse jääl.
• Võrreldes traditsioonilise rehviga, paikneb üks rida 

keskjoonele lähemal. Laiem naastude asetus võimaldab 
esmaklassilist haarduvust jääl ja suurepärast juhitavust.

Kirjeldus
Ettevalmistused
Protsess
1. Valmistage ette naastude paigaldamise seadmed ja naastud. Soovitame kasutada pigem poolautomaatset või täisautomaatset masinat 
kui lihtsat naastupüstolit.
2. Naastude paigaldamise masin ja rehvid tuleks enne naastude paigaldamist viia siseruumi, kus temperatuur on kõrgem kui 18 kraadi.
3. Naastude paigaldamisel ei tohi kunagi kasutada õli baasil valmistatud määrdeaineid. Meie soovitame kasutada 2%-list seebivett.
Naastude paigalduse kontrollimine
1. Jälgige naastude paigaldamisel nende asendit.
2. Naast ei tohiks ulatuda üle rehvi turvise rohkem kui 1,2 mm. Naastud, mis ulatuvad välja rohkem või mis on kallutatud asendis, ei 
asetu rehvi sisse õigesti ning võivad rehvi seest välja tulla ja põhjustada sooritusvõime langust.
3. Talverehv peab olema varustatud nõuetekohaselt paigaldatud naastudega, et garanteerida rehvi ettenähtud vastupidavus.

12 rida 16 rida

Keskmise ploki naastude koguarv

Traditsiooniline Winter i*Pike RS

47 %

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa
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Täiendavad soovitused
Naastrehvide kasutamisel järgige kehtivaid kiirusepiiranguid, samuti rehvitootja soovitatud kiirusepiirangut.
• Talverehv peab olema varustatud nõuetekohaselt paigaldatud naastudega, et garanteerida ettenähtud rehvi kasutusaeg.
• Äsja naastatud rehvide puhul tuleb arvestada, et rehvide sissesõitmiseks kulub 500–1000 km. Selle aja jooksul tuleks vältida jõulist 

pidurdamist ja rataste blokeerumist. Nõuetekohane sissesõitmine jätab naastudele piisavalt aega sobitumiseks kummis olevasse 
naastuauku. Palun teavitage klienti äsja naastatud rehvide sissesõitmise ajal ettevaatliku sõitmise vajalikkusest.

• Hankook soovitab kasutada kergekaalulisi naaste keskkonnahoiualastel (õhus edasikanduv tolm) ja teede kulumisega seotud 
põhjustel.

Naastude asend rehvis

Vale Vale ValeÕige

Õige

Vale 

Pidurdamine jääl 115 %

Pidurdamine lumel 102 %

Juhitavus lumel 113 %

Juhitavus jääl 133 %

140

115
110
105
100

Sooritusvõime diagramm

Winter i*Pike RS Ice W419
Olemasolev toode

Kiirendamine lumel 100 %

Kiirendamine jääl 111 %

Ring (40 m) jääl (s) 103 %

Stabiilsus lumel 115 %

Lukuaugu tüüpi lõhe
• Maksimeerib toimivust lörtsisel teel, imades vett rehvi ja teekatte 

kontaktpinnalt.

Tehniline esitlus
Toimivus jääl ja lumel
• Traditsiooniliste rehvidega võrreldes on 

mudeli Winter i*Pike RS kontaktpinna 
pindala suurendatud 20%, mis 
suurendab pidurdusvõimsust lumistel ja 
jäistel teedel.

Absorptsioon Väljatõukamine

Jälgpinna kuju

Traditsiooniline Winter i*Pike RS

Tegelik kontaktpinna pindala (cm²)

150

140

130

120

110

100

90

Traditsiooniline Winter i*Pike RS

100 %

140 %



66

Kõik rehvide kohta

Winter i*cept evo W310

C,E,F C,E )) 70 DB; )) 71 DB; )) 72 DB; )) 73 DB

Optimeeritud toimimine kuival ja 
märjal teel

Tagab optimaalse toimimise lumel ning 
optimeerib kulumistVäliskülg   Sisekülg

3 pikisuunalist soont vesiliukindluse 
tagamiseks märjal teel pidurdamise korral

3D-lamellid
Parem pidurdamine ja juhitavus tänu 
3D-lamellide kasutamisele, mis välistab 
libisemise jääl ja lumel.

Jääkaru küünise kujuline soon
Tagab laitmatu toimimise talvel, taltsutades 
jäiseid ja lumiseid teid.

Disaini iseärasused

3D-sälgu eelised
• Suhteliselt kõva plokk - vastab kuival ja 

märjal teel toimivuse nõuetele.
• Välistab ploki serva tarbetu 

hõõrdumise.
• Tagab imetlusväärse sälguserva toime 

lumisel teel - parandab lumel toimivust.

3D-sälk, mis on kasutusele 
võetud maksimaalsetoimivuse 

saavutamiseks lumel

Räni sisaldav optimeeritud segu, mis 
parandab toimivust märjal ning lumisel ja 
jäisel teel.

Tähelepanuväärsete omaduste ja kasude kokkuvõte

Rehvi siseküljel paiknevad 
lisalamellid
Maksimeerivad toimivust jääl ja lumel.

Seest väljapoole laienev soone disain
Võimaldab saavutada täiesti uuel tasemel 
stilistilise täiuslikkuse tänu optimeeritud kalde 
ja sammu disainile, mis garanteerib optimaalse 
sõidukogemuse.

Väliskülg   Sisekülg

Uus räni põlvkond
Turvisesegu

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa
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Winter i*cept RS W442

C,E,F C,E )) 71 DB; )) 72 DB

Omadused Funktsioonid Kliendi kasud

1. 4 kanaliga sirge soon Suundturvisemuster aitab juhtida 
vett ja lörtsi rehvist eemale

Suurem vesiliukindlus

2. Siksakiline keskmine plokk Soon, mis läbistab lume ja lörtsi Parem haarduvus lumel

3. Lainelise sälgu tehnoloogia Korrapärased diagonaalsed sälkude 
read

Tagab parema haarduvuse libedatel 
pindadel

4. Lai turvis Maksimaalne kontaktpind Parem haarduvus jäisel teel

5. Ränisegu Parem haare talvistel teedel Aitab suurendada läbisõitu ja 
tagab väikese kütusekulu

Disaini omadused

Tähelepanuväärsete omaduste ja kasude kokkuvõte
Lamellide tiheduse suurendamisega tagatakse parem haarduvus lumel ja jääl.

Maksimaalne sälkude arv
Sälkude arvu suurendamine 14% võrra olemasoleva tootega võrreldes 
tagab suurepärase haarde lumega kaetud pinnal.

Olemasolev toode Winter i*cept RS W442

120

110

100

90

Toimivus lumel ja jääl

HANKOOK REHVI ettevõttesisene test

100

108

100

108.2

100
103.4

100

109.6

* Kõrgem indeks tähendab paremat toimivust.

Winter i*cept RS W442

Olemasolev toode

Erinevate nurkade all paiknevad sälgud
Sälgud paiknevad nurkade all 0° kuni 10° 
või 15°, tagades hästi toimiva haarde kõigis 
olukordades.

Juhitavus 
lumel

Haardumine 
lumel

Pidurdamine 
lumel

Pidurdamine 
jääl

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa
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Sooritusvõime diagramm

Pidurdamine 
jääl

Haarduvus lumel ja pidurdamine jääl on paremad kui mudelil Icebar W440.

80

90

100

110

Testitava rehvi mõõt
• 195/65R15T.

Testitav auto
• Volkswagen Golf V,
VW Touran, Audi A3,
VW Golf V, Touran.

Testi toimumiskoht
• Testimine kuival/märjal teel
• Vesiliukindluse ja müra test 

ATP Papenburg Saksamaal
• Lume/jää test

Test World Soomes

Winter i*cept RS W442
Olemasolev toode

Pidurdamine 
lumel 

Pidurdamine 
märjal teel

Pidurdamine 
kuival teel

Juhitavus  
kuival teel

Juhitavus märjal 
teel  

Juhitavus lumel

Kulumine 

Haardumine lumel

Winter i*cept iZ W606

- - -

Laika käpajälg
Turvise ploki kuju sarnaneb 
laika jalatallaga, mis tagab 
esmaklassilise haarduvuse nii 
jäistes kui lumistes teeoludes.

Lukuaugu tüüpi lõhe
Lukuaugu tüüpi lõhe 
kasutamine vee imamiseks 
minimeerib vesiliu teket rehvil 
Winter l’cept iZ.

3D-sälk
3D-sälkude plokk tagab 
suurepärase juhtimise 
stabiilsuse.
3D-sälkudega plokk 
minimeerib ploki liikumist 
kõigis sõidutingimustes.

3D-õlaplokk
3D-õlaplokk hajutab rõhu 
õlaservadel ühtlaselt.

3D-lamell

Minimeerivad 
ploki liikumist

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa
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Sooritusvõime diagramm

Haarduvus lumel 139 %

Pidurdamine kuival teel 102 % Juhitavus kuival teel 104 %

Müra 104 %

Juhitavus lumel 104 %

Pidurdamine lumel 104 %

Pidurdamine jääl 104 %Pidurdamine märjal teel 102 %

Sõit 105 %

Winter i*cept iZ W606
Olemasolev toode

140

106
104
102
100

Juhitavus
Winter I’cept iZ võimaldab paremat 
pidurdusvõimsust teie ohutuse tagamiseks kõigis 
sõidutingimustes talvel tänu uudsete tehnoloogiate 
kasutamisele.
Optimaalse profiili ja turviseploki jäikuse 
rakendamine tagab jälgpinna rõhu ühtlase 
jaotumise erinevate koormustingimuste korral.
Ühtlased koormused kantakse üle vertikaal- ja 
horisontaalsuunaliselt, need säilitavad jälgpinna 
stabiilsuse tänu optimaalsele disainile, mis põhineb 
3D-sälgul ja 3D-õlaploki tehnoloogiatel. See tagab 
parima juhitavuse.

Rõhk hajutatakse ühtlaselt

Koormus 
(438 kg)

140% Koormus 
(613 kg)

Stabiilne jälgpind säilib

Jälgpind 
sõitmisel  

Jälgpind kurvide 
läbimisel

Testimistingimus
(Velg: 6.0JX15, õhurõhk: 2,0 kg/cm²)

Üliveniv naastkiud STSF (Super Tensile Spike Fibre)
Winter I’cept iZ tagab haarduvuse jääl ja lumel üliveniva naastkiu tehnoloogia STSF 
(Super Tensile Spike Fibre) kasutamisega.
STSF-segu suurendab hõõrdejõudu jäistel ja lumistel teedel.

Segu makrofoto (x20) Kontakt maaga

Pidurdusvõimsus
Winter I’cept iZ võimaldab paremat pidurdusvõimsust teie ohutuse tagamiseks kõigis sõidutingimustes talvel tänu uudsete 
tehnoloogiate kasutamisele. Esmaklassilist pidurdusvõimsust kogete eelkõige jäistel ja lumistel teedel.

Lumi

Jää

Märg

4 %

4 %

2 %

98 100 102 104

102

104

104

Traditsiooniline
Winter i*cept iZW606

Dünaamiline haarduvus lumel
Winter I’cept iZ tagab suurepärase haarduvuse lumel.
Traditsiooniliste toodetega võrreldes on haarduvus lumel 39% parem.

Pidurdusvõimsus
Winter I*cept iZ 
Parendatud
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• Väiksem indeks tähendab lühemat pidurdusmaad.
• Testi tulemusi mõõdeti muutumatutes testimistingimustes.
• Väärtused võivad erineda vastavalt sõiduki võimsusele, temperatuurile ja teetingimustele ning need ei ole universaalsed.

Dynapro i*cept RW08

C,E,F E,F )) 69 DB; )) 70 DB; )) 71 DB; )) 73 DB

RW08 kontseptsioon.
Jõuline sõit, et valitseda lumiseid teid. 
Lisab võimsust linnamaasturitele ja 4x4-dele talvel. Dynapro i*cept tagab 
võrreldamatu pidurdusvõimsuse ja jõulise sõidu lumistel ja jäistel teedel. 
Unustage oma talvemured tänu uue kontseptsiooni lumerehvile Dynapro 
i*cept.

Karmide lumeolude 
märk

Pidurdamine lumel
• Pidurdusvõimsus lumel on suurenenud 9% võrra.

Olemasolev toode

Keskribi astme 
ühendusliist
• Takistab keskmise 

ploki väristamist, mis 
võimaldab paremat 
pidurdusvõimsust jääl.

Dynapro i*cept

14,1 m (91 %)

15,4 m (100 %)

lühenemine 9 %

Olemasolev toodeDynapro i*cept

Tehniline esitlus

Lai turvis
• Lai turvis parandab juhitavust lumel ja jääl.

Keskribi
• Lisaks suurepärasele juhitavusele kuival ja märjal teel pakub 

keskribi servaefekt esmaklassilist haaret lumel ja jääl.

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa
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Pidurdamine lumel

Pidurdamine jääl

Juhitavus lumelJuhitavus kuival 
teel

Pidurdamine märjal 
teel

Sooritusvõime diagramm

Dynapro i*cept RW08
Olemasolev toode

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

Sälgu ühendusliist
• Sälgud on omavahel ühendatud, et tagada 

lörtsise lume parem ärajuhtimine teedel.

4 sirget ja 2 siksakilist soont
• 4 sirget soont juhivad vee eemale, mis võimaldab saavutada 

suurepärase haarduvuse märjal teel, ning samal ajal pakuvad 2 
siksakilist soont kindlat haaret lumistel pindadel.

Risti paiknevate plokkide süsteem
• Järsuseinaline soon.
• Turviseplokid paiknevad üksteise suhtes nurga all, mis tagab parema juhitavuse ja pidurdamise 

jäistel teedel.

2-tasemelise lumeservaga õlaplokk
• 2-tasemelise 3D-ploki kuju võimaldab 

maksimeerida lumeserva toimet rehvi 
õlal.

Järsuseinaline soon
• Soontega seinad võimaldavad saavutada 

parima lumeserva efekti.
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Winter i*pike LT RW09

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa

- - -

Jääserv
• Keskmises soones 

kasutatav pilu maksimeerib 
pidurdusvõimsust jääl.

3D-õlaplokk
• Trepi tüüpi 3D-ploki 

kasutamine tugevdab õlga ning 
võimaldab saavutada parema 
haardumise lumel.

Winter i*pike LT RW09
Zowac HP W401

Juhitavus märjal teel

Juhitavus lumel

Pidurdamine märjal teel

Pidurdamine lumel

Pidurdamine jääl 

Juhitavuse ja pidurdusvõimsuse testi andmed kinnitavad paremust olemasoleva toote ees.

Juhitavus kuival tee

104 %

104 %

104 %

103 %

108 %101 %

Sooritusvõime diagramm

Ohutus
Naastude funktsioon. 
Uus 6-realine naastude paigutus
6-realine naastude paigutus võeti
kasutusele parema haarduvuse 
saavutamiseks lumel ja jääl.

Olemasolev 
toode

(Zovac HPW401) Winter i*pike LT RW09

6 rida

3D-soon
• 3D-soone kasutamine 

muudab lume ja vee 
voolu keskmises soones 
sujuvamaks ning 
parandab toimivust 
lumisel ja märjal teel.

3 rida

Toimivus
3D-disaini innovatiivne tehnoloogia
Muster, mis põhineb 4 põhisoonel, et tagada ohutus märgadel teedel, on disainitud 
eesmärgiga suurendada vesiliukindlust ja lumel toimivust 3D-soone kasutamisega.

Lai põiksoon
• Lai põiksoon 

maksimeerib haarduvust 
lumel.

Abilamellid
• Maksimeerivad 

haardumist lumel.

Agressiivne kaks-ühes-plokk
• Tänu ploki agressiivsele ja stabiilsele 

kujule tagatakse lumel haardumine 
ja suure kaalu stabiilsus.

Väga tugev keskribi
• Esmaklassiline kaalu toetamise 

võime.
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Winter RW06

F,G E ) 70 DB; )) 70 DB; )) 73 DB

Järsuseinaline soon
• Järsuseinaline soon maksimeerib 

lumeserva efekti soone seinal.

Uusimad rehvi Winter Studless Van pakkumised Euroopa turul.
Rehvi efektiivsuse maksimeerimiseks lumistel ja vihmamärgadel teedel 
kasutatakse ränisegu.Tootemargi uudne ühendusliist aitab stabiliseerida 
joondust lumisel või jäisel teel ning maksimeerib juhitavust kuival teel.

Karmide 
lumeolude märk

Juhitavus lumel

Juhitavus jääl

Juhitavus kuival teeJuhitavus märjal teel

Sõitmine ja müra

Sooritusvõime diagramm

Winter RW06
Olemasolev toode

Keskmine sirge ja 2 siksakilist soont
• Rehv, mis põhineb 3 põhisoonel, et tagada ohutus märjal teel, on disainitud nii vesiliukindluse kui lumel toimivuse tagamiseks 

keskmise sirge ja mõlemal küljel paikneva siksaksoone kasutamisega.

• Sälkude lisamine õla ühendusliistule ei halvenda lumel toimivust isegi pärast rehvi 
mõõdukat kulumist.

Uue profiiliga ühendusliistu kasutamine
• Tootemargi uut tüüpi ühendusliist, mis paikneb piki plokkide seina rehvi õlaosas, 

aitab tagada ülihea juhitavuse kuival teel ning haarduvuse lumel ja jääl.

Risti paiknevate plokkide süsteem
• Risti paiknevad ja ühendatud 

turviseplokid tagavad joonduse ohutuse 
ja pidurdusvõimsuse jäisel teel.

120 %

80 %

40 %

KüTusesääsTliKKus mäRghaaRdumine välismüRa
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Rehvide montaaži- ja balansseerimispingid

Poolautomaatne
rehvimontaažipink

Monteeritava velje mõõtude
sisestamine – käsitsi,
montaažipea fikseerimine –
käsitsi.

Poolautomaatne 
rehvimontaažipink 

Monteeritava velje mõõtude 
sisestamine – käsitsi, 
montaažipea fikseerimine – 
käsitsi.

velje fikseerimise
diameeter: 10-22.5’’;
velje maksimaalne laius:
12’’;
ratta maksimaalne
diameeter: 1030 mm;
rehvi lahtisurumisvõimsus:
3000 kg;
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

velje fikseerimine: 
10-24”;
velje maksimaalne laius: 
14”;
suruõhu rõhk: 
8 bar.

õliti;
paigaldus.

õliti;
manomeetriga, 
rehvipumpamispüstol.

Automaatne
rehvimontaažipink

Automaatselt juhitav ja
fikseeriv montaažipukk.
Monteeritava velje mõõtude
automaatne sisestus ja
montaažipea pneumolukustus.
Seadmel on pneumosilinder
rehvide eemaldamiseks,
eemaldus mõlemalt poolelt.

velje fikseerimise diameeter:
10-22.5”;
velje maksimaalne laius:
305 mm (12”);
ratta maksimaalne diameeter:
1050 mm (41”);
rehvi lahtisurumisvõimsus:
3600 kg;
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

õliti;
paigaldus.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G7240.20, RAVAGLIOLI (Itaalia)

U201, UNITE (Hiina)

G7441.20, RAVAGLIOLI (Itaalia)

Automaatne 
rehvimontaažipink

Automaatselt juhitav ja 
fikseeriv montaažipukk.
Monteeritava velje mõõtude 
automaatne sisestus ja 
montaažipea pneumolukustus.
Sisekummita rehvide 
impulsspumpamise süsteem.

velje fikseerimine: 
12-24”;
velje maksimaalne laius: 
12”;
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

õliti;
manomeetriga, 
rehvipumpamispüstol.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

U221A, UNITE (Hiina)
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Automaatne 
rehvimontaažipink

Automaatselt juhitav ja fikseeriv 
montaažipukk.
Monteeritava velje mõõtude 
automaatne sisestus ja 
montaažipea pneumolukustus.
Kahe pöörlemis kiirusega 
montaazilaud. Rehvi lahti 
surumiseks veljelt on kahepoolse 
tööga pneumosilinder, milline 
kiirendab tööd. Sisekummita 
rehvide impulsspumpamise 
süsteem.

Automaatne 
rehvimontaažipink

Automaatne rehvimontaažipink 
tööks ilma käsi abivahenditeta. 
Automaatselt juhitav ja 
fikseeriv montaažipukk. 
Monteeritava velje mõõtude 
automaatne sisestus ja 
montaažipea pneumolukustus.
Montaazipea kiirus muutub 
pedaali vajutamisega. Rehvi 
lahtisurumiseks veljelt on 
kahepoolse tegevusega 
pneumosilinder, milline 
kiirendab tööd.

velje fikseerimine seest: 
13-24,5”;
velje fikseerimine väljast: 
11-22”;
velje maksimaalne laius: 12”;
velje maksimaalne diameeter: 
1050 mm (41”);
montaazipea pöörlemiskiirus: 
6,5-13 pööret/min.;
velje haarde tugevus: 1200 Nm
rehvi lahtisurumis võimsus: 
maks. 3600 kg;
suruõhu rõhk: 8-10 bar.;
toitepinge: 3x230/400V, 50 Hz;
mootor: 0,8-1,1 kW.
pöörlemismootor: 3.0 kW;
toitepinge: 400 V, 3 Ph, 50 Hz.

velje fikseerimine seest: 
12-26,5”; 
velje fikseerimine väljast: 
10-24”;
velje maksimaalne laius: 
15”;
velje maksimaalne diameeter: 
1050 mm (41”);
montaazipea pöörlemiskiirus: 
0-15 pööret/min.;
velje haarde tugevus: 1200 Nm
rehvi lahtisurumis võimsus: 
maks. 3600 kg;
suruõhu rõhk: 8-12 bar.;
toitepinge: 200/265 V, 50 Hz;
mootor: 0,75 kW.

õhusurve reduktor; 
õliti;
manomeetriga, rehvipumpam-
ispüstol; 
monteerimisvahend.

õhusurve reduktor;
õliti.

Lisakäpaga seade
madala profiiliga rehvide
montaažiks

SLIVO – demontaaziseade

Stendile G6441.20, G7441.20,
G7441.22, G7441VI.22

Patendeeritud seade rehvide
demonteerimiseks ilma heeblit
kasutamata (lever less).
Sobib paigaldamiseks mudelitele
G7441.20, G7441.22,
G7441IV.22.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

G7441IV.22, RAVAGLIOLI (Itaalia) 

G8641D.24, RAVAGLIOLI (Itaalia) 

PLUS83, RAVAGLIOLI (Itaalia)

G800A81, RAVAGLIOLI (Itaalia)
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Automaatne 
rehvimontaažipink

Automaatselt juhitav ja 
fikseeriv montaažipukk.
Monteeritava velje mõõtude 
automaatne sisestus ja 
montaažipea pneumolukustus.
Sisekummita rehvide 
impulsspumpamise süsteem.
Lisakäpaga seade madala 
profiiliga rehvide montaažiks.

velje fikseerimine: 
10-24”;
velje maksimaalne laius: 
12”;
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

õliti;
manomeetriga,  
rehvipumpamispüstol.

Sõiduauto rataste 
tasakaalustamispink

Ratta mõõtude sisestamine – 
käsitsi.

Sõiduauto rataste 
tasakaalustamispink

Ratta mõõtude sisestamine: 
velje diameeter ja kaugus 
veljeni – automaatne, velje 
laius – käsitsi.

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede laius: 
1,5-20”;
täpsus: 
1 g;
ratta kaal: 
< 65 kg;
ratta pöörlemiskiirus: 
200 pööret/min.

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede laius: 
1,5-20”;
täpsus: 
1 g;
ratta kaal: 
< 65 kg;
ratta pöörlemiskiirus: 
200 pööret/min.

ratta kiirlukustusmutter;
rattakaitse kattega;
koonustekomplekt.

ratta kiirlukustusmutter;
rattakaitse kattega;
koonustekomplekt.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

U226A, UNITE (Hiina) 

U-500, UNITE (Hiina) 

U-820, UNITE (Hiina)

Rehvide montaaži- ja balansseerimispingid

Sõiduauto rataste
tasakaalustamispink

Ratta mõõtude sisestamine –
käsitsi. Tasakaalustamise
optimeerimise ja raskuste ratta
kodarate taha peitmise
programmid.

balansseeritavate velgede
diameeter: 10-30”;
balansseeritavate velgede
laius: 1.5-22”;
ratta pöörlemiskiirus: 
<100
pööret/min.;
täpsus: 
1 g;
balansseerimistsükli pikkus:
6 sek.;
ratta kaal: <70 kg.

rattakaitse kattega;
ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt;
näpitsad raskuste 
eemaldamiseks ja 
paigaldamiseks.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G2.117H, RAVAGLIOLI (Itaalia)
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Rehvimontaaži- ja
tasakaalustamispingid veoautodele

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

WB122, ZIELBER (Poola) Veoauto rehvibalansiirpink

Veoauto rehvibalansiirpink 
pneumaatilise rattatõstukiga.

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-26”;
balansseeritavate velgede laius: 
2-20”;
täpsus: 1 g/10 g;
maksimaalne ratta kaal: 
< 200 kg;
ratta pöörlemiskiirus: 
120 pööret/min.
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt;
ilma rattakaitseta.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

GRS926.ST, RAVAGLIOLI (Itaalia) Veoauto rehvimontaaźipink

Rehvimontaaźipink veoauto ja
bussiratastele kommerts 
transpordi vahenditele.

velje diameeter: 
14-27’’;
velje maksimaalne laius:
950 mm;
velje maksimaalne diam.:
1300 mm;
rehvi lahtisurumisvõimsus:
16000 kg;
toitepinge: 
3 x 400 V / 50 Hz.

Sõiduauto rataste
tasakaalustamispink

Ratta mõõtude sisestamine: 
velje diameeter ja kaugus 
veljeni – automaatne, velje 
laius – käsitsi. Tasakaalustamise 
optimeerimise ja raskuste 
ratta kodarate taha peitmise 
programmid. Ebastandardsete
valuvelgede tasakaalustamise
programm.

balansseeritavate velgede
diameeter: 10-30”;
balansseeritavate velgede
laius: 1.5-22”;
ratta pöörlemiskiirus: 
<100 pööret/min.;
täpsus: 1 g;
balansseerimistsükli pikkus:
6 sek.;
ratta kaal: 
<70 kg.

rattakaitse kattega;
ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt;
näpitsad raskuste 
eemaldamiseks ja 
paigaldamiseks.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G2.119H, RAVAGLIOLI (Itaalia)

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

U-850, UNITE (Hiina) Veoauto rataste 
tasakaalustamispink

Veoauto rehvibalansiirpink 
pneumaatilise rattatõstukiga.

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede laius: 
1,5-20”;
täpsus: 1 g;
ratta kaal: 
< 150 kg;
ratta pöörlemiskiirus: 
200 pööret/min.

ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt.
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MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED KIRJELDUS

U298, UNITE (Hiina) Veoautode rehvimontaazi 
pink

Rehvimontaaźipink
veoauto- ja bussiratastele
kommertstranspordi
vahendile.

velje diameeter: 
14-26’’;
velje maksimaalne diam.:
1500 mm;
velje maksimaalne laius:
760 mm;
hüdropumba mootor: 
1.1 kW, 3x400V / 50Hz;
pöörlemismootor: 
1.8 kW, 3x400V / 50Hz.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

TR26, SCT Lift (Hiina) Veoauto rehvimontaaźipink

Rehvimontaaźipink
veoauto- ja bussiratastele
kommertstranspordi
vahendile.

velje diameeter: 
14-26’’;
velje maksimaalne diam.:
1500 mm;
velje maksimaalne laius:
760 mm;
hüdropumba mootor: 
1.1 kW, 3x400V / 50Hz;
pöörlemismootor: 
1.8 kW, 3x400V / 50Hz.

Suruõhutööriistad

Pneumaatiline mutrikeeraja

padruninina: 
1/2”;
pöördemoment:
542–650 Nm;
maksimaalne
pöördemoment: 
677 Nm;
õhutarve: 
119 l/min;
kaal: 2,6 kg.

Pneumaatiline mutrikeeraja

padruninina: 
1/2”;
pöördemoment: 
569–677 Nm;
maksimaalne pöördemoment: 
813 Nm;
õhutarve: 
238 l/min;
kaal: 1,9 kg.

Pikendatud
löökpadrunite komplekt
alumiiniumvelgedele (3 tk)

padruninina: 
1/2”;
padrunid: 
17, 19, 21 mm.

SA602, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

GSA6002, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa) 

SX031, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

SX043, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa) Pikendatud löökpadrunite

komplekt (3 tk)

padruninina: 
1/2”;
padrunid:
17, 19, 21 mm.
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MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED KIRJELDUS

Vulkanisaatorid

821001, LAMCO (Itaalia)

CP7733, CHICAGO PNEUMATIC (USA)

821002, LAMCO (Itaalia)

SA291, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

CP7775-6, CHICAGO PNEUMATIC 
(USA)

CP749, CHICAGO PNEUMATIC (USA)

Pneumaatiline mutrikeeraja

padruninina: 
1”;
pöördemoment:
1627–1830 Nm;
maksimaalne pöördemoment:
2169 Nm;
õhutarve: 
595 l/min;
kaal: 14,2 kg.

Pneumaatiline mutrikeeraja

padruninina: 
1”;
pöördemoment:
136–1627 Nm;
maksimaalne pöördemoment:
2102 Nm;
õhutarve: 
248 l/min;
kaal: 12,5 kg.

Pneumaatiline mutrikeeraja

padruninina: 1/2”;
pöördemoment: 
34–542 Nm;
maksimaalne pöördemoment:
746 Nm;
õhutarve: 
106 l/min;
kaal: 
2,5 kg.

Pneumaatiline mutrikeeraja

padruninina: 1/2”;
pöördemoment: 
68–610 Nm;
maksimaalne pöördemoment:
827 Nm;
õhutarve: 
156 l/min;
kaal: 2,49 kg.

Vulkanisaator M5

käsipress;
ühe poolega kütteelement;
võimsus: 
600 W;
kütteelemendi mõõdud:
190 x 100 mm;
toitepinge: 
230 V;
kaal: 7,55 kg.

Vulkanisaator M10

käsipress;
ühe poolega kütteelement;
võimsus:
600W;
kütteelemendi mõõdud:
190x100 mm;
toitepinge: 
230V;
kaal: 7,55 kg.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

821003, LAMCO (Itaalia) 821004, LAMCO (Itaalia)Vulkanisaator P20

pneumopress;
ühe poolega kütteelement;
võimsus:
600 W;
kütteelemendi mõõdud:
190x100 mm;
toitepinge: 
230V;
suruõhu rõhk: 10 bar;
kaal: 26,25 kg.

Vulkanisaator P40

pneumopress;
kahe poolega kütteelement;
võimsus: 
1200 W;
kütteelemendi mõõdud:
190x100 mm;
toitepinge: 
230V;
suruõhu rõhk: 10 bar;
kaal: 29,40 kg.
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MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

3030025, ITALMATIC (Itaalia) 

TST/VCT, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

TST/PG97, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

3030030, ITALMATIC (Itaalia) 

TST/TVI, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

SA9302, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa) 

VS0361, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

SA930, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa) 

Suruõhupüstol rehvide 
naelutamiseks

Rehviventiilide eemaldus
tööriist

pikkus: 97mm.

Rehvimanomeeter

TUV/GS skaalal: 
0-3bar(0-40psi)

Seade naelutuspüstoli käsitsi 
täitmiseks

Rehviventiili paigaldaja

pikkus: 270 mm.

Manomeetriga 
rehvipumpamispüstol

suruõhu rõhk: 
0-10 bar;
clip-on kiirühendus.

Veljetasakaalude
eemaldamise tangid

pikkus: 240 mm.

Manomeetriga 
rehvipumpamispüstol

suruõhu rõhk: 
0-10 bar;
clip-on kiirühendus.

Lisaseadmed

RJA1450, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

3000CXD, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa) Mobiilne hüdrotungraud

Aluminium Rocket Lift

Tungraud sõiduauto- ja 
väikebussirehvide
montaažiks.
tõstevõime: 1.5 tonni;
tõstekõrgus: 98-455 mm;
pikkus: 600 mm.

Mobiilne hüdrotungraud

Tungraud sõiduauto- ja
väikebussirehvide montaažiks.
tõstevõime: 3 tonni;
tõstekõrgus: 145-490 mm;
pikkus: 685 mm.
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SA106, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

AH10C/8, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

Regulaatori, manomeetri
ja õlitiga suruõhufilter

ühendus: 3/8”.

Pneumvoolik

pikkus: 
10 m;
diameeter: 
8 mm;
ühendus: 
1/4”.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

AK2090, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

T30302, ZINGLIFTS (Hiina)

913049-1, COMPAC (Taani)

IFL-25, ZIELBER (Poola)

Võti rehvide montaažiks

padrunite suurused: 
17, 19, 21, 22 mm.

Mobiilne hüdrotungraud

tõstevõime: 
2 tonni;
tõstekõrgus: 
135-385 mm.

Mobiilne hüdrotungraud

Tungraud sõiduauto- ja
väikebussirehvide
montaažiks 2T-C G3.
tõstevõime: 2 tonni;
tõstekõrgus: 80-500 mm;
pikkus: 730 mm;
kiirtõste ilma koormuseta.

Inflator

maht: 
25 L;
mõõdud:
600 x 600 x 250 mm;
kaal: 
18 kg.

Täiendav info ja tehniline teave:

804.926.2, WEBER-HYDRAULIK 
(Saksamaa) Pneumohüdraulilised

tungrauad LH 200-329

Pneumohüdrauliline tungraud
veoautodele
tõstevõime: 20 tonni;
tõstekõrgus: 412 mm
suruõhu rõhk: 0-10 bar.

Toivo Lukas
Tööriistade ja seadmete 

tootejuht
Mob. +372 502 6593
t.lukas@adbaltic.ee

Kadaka tee 3, 10621 Tallinn
Telefon 650 3885, 650 3888
adbaltic.kadaka@adbaltic.ee

Peterburi tee 83, 11415 Tallinn
Telefon 605 4630, 605 4634
adbaltic.peterburi@adbaltic.ee

Aardla 25E, 5 0110 Tartu
Telefon 606 4027, 606 4028
adbaltic.tartu@adbaltic.ee

AD Baltic AS
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Rehvide paigaldus-  
ja tihendusmaterjalid

Kinnilöödavad raskused plekkvelgedele

Rattaraskused plekkvelgedele

Otsi ADeCAT´st

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

5 0105 200

10 0110 100

15 0115 100

20 0120 100

25 0125 100

30 0130 100

35 0135 100

40 0140 100

45 0145 100

Kinnilöödavad raskused valuvelgedele

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

5 0405 100

10 0410 100

15 0415 100

20 0420 100

25 0425 100

30 0430 100

35 0435 100

40 0440 100

45 0445 100

Liimitavad tasakaaluraskused valuvelgedele

Universaalne rattaraskus plekkvelgedele (sobib paigaldamiseks kõikidele plekkvelgedele)

Valuvelje rattaraskused

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

60 FE0660 100

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

60 0660F 100

Universaalsed kleebitavad rattaraskused sinise kleepsuga

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

60 0660 100
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Tubeless ventiilid

Kõige populaarsem TIP5622555 Tr414

Lühem TIP5622627 Tr413

Pikendatud TIP5622562 Tr418 

Kroomitud (valuvelgedele) TIP5622816 Tr-414 CHROM

Remondi-  ja paigaldusmaterjalid

Rehvide paigalduspasta (must), 5 kg

Rehvide paigalduspasta „ACRYLMED Red”, 4 kg

Külmvulkaniseerimise komplekt, 450 ml

Servade tihendusvahend, 1 l

Remonditavate sisepindade ühenduskohtade tihendusvahend, 1 l

Kiirkuivav liim „Cement-it”, 250 ml

Paigalduspastat kasutatakse rehvide monteerimiseks velgedele 600BP05

Paigalduspastat kasutatakse rehvide monteerimiseks velgedele
lisamaterjaliga, mis kaitseb lekete eest

ACRYLMED RED 4 kg

4000800

6005002

6005003

6005130

Rehvide paigalduspasta „ACRYLMED Blue“, 4 kg

Rehvide paigalduspasta „ACRYLMED Green“, 4 kg

Rehvipaigalduspasta (mittekülmuv) ACRYLMED BLUE 4KG

Rehvipaigalduse pasta (standard) ACRYLMED GREEN 4KG

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood
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Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Tihendusnöörid

„Seen“ nõelaga, 6 mm

Tihendusmaterjali sisestamise abivahend (hoidja ja 4 nõela)

Näpitsad tasakaaluraskuse paigalduseks (mahavõtmiseks)

Tihendusnööri sisestamise abivahendi nõel

Tihendusnööri sisestamise abivahendi nõel

Tihendusnööri sisestamise abivahend veoautode rehvidele

Tihendusnööri sisestamise abivahend

Lisavarustus

Tihendusnöörid on mõeldud pisiparandusteks 2001101 – 50 tk. karbis

„Seeni“ kasutatakse 15-20 aukude parandamiseks 3001006 – 24 tk. karbis

7001020

7001050

7001010N

7001010T

7001010NT

7001010

Remondi- ja paigaldusmaterjalid

Kiirkuivav liim Cement-it 1 l

6005140

Liim rehvide remondiks kuummeetodil, min 1000C 1 l, must 

6006200

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood



86

Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed



87

Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed



88

Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed


