
Rohkem teadmisi, rohkem 
professionaalsust, parem kvaliteet. 

Infoväljaanne autoala ettevõtjatele

EE 2013 Nr. 3 (12)

Professional



2

AD uudised

Kas näete hästi?

Boschi klaasipuhastid puhastavad teie auto aknaklaase igasuguse ilmaga. 
Aerodünaamiliste omaduste tõttu töötavad Boschi klaasipuhastid laitmatult ka siis, kui 
sõidate suure kiirusega või tugeva tuulega. Kahekordsel kummil põhinev tehnoloogia 
tagab klaasipuhasti vaikse töötamise. Tänu patenteeritud Quick-Clip 
kinnitusmehhanismile hakkate klaasipuhasteid vahetama kiiresti ja lihtsalt. Soovitame 
teil valida Boschi Aerotwin klaasipuhastid – enamik tootjaid kasutab just neid.

www.bosch.ee

Loodud kestma 
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Kallid kliendid ja koostööpartnerid!

2013 aasta on olnud AD Baltic AS jaoks edukas ja 
sündmusterohke aeg, oleme kasvanud ja arenenud. 
Eelmise aasta lõpus kolisime oma senise Pärnu mnt. esinduse 
Mustamäele, Kadaka tee 3, kus meil avanesid oluliselt paremad 
võimalused kaupade sortimendi laiendamiseks ja Lääne-
Tallinna, eelkõige Mustamäe ning teiste Lääne-Eesti klientide 
teenindamiseks. 2013 saime seal tööd alustada juba täie 
võimsusega.
Samuti rõõmustab meid sel aastal Tartu esinduse areng, oleme 
Tartus ja Lõuna-Eestis astunud tõsiste autovaruosade hulgimüüjate 
seltskonda.
2013 aastal oleme laiendanud tootesortimenti, meie valikusse on 
lisandunud sellised tuntud kaubamärgid nagu TRW, KYB, Philips, 
Narva ja teised. 
Oleme arendanud oma logistikat, toimetame kauba kohale meile 
klientidele sobival ajal ka väljaspool Tallinnat ja Tartut, eelkõige 
puudutab see Lääne-ja Ida Virumaa, Põlva-,Valga-ja Võrumaa 
kliente. 
Siia aastalõpu tervitusse on kirja pandud meie saavutused ja 
võidud, aga tahame siiralt uskuda, et ka Teie jaoks oli 2013 
aasta võitude, kõigi plaanide ja ideede teostumise aasta, täis häid 
uudiseid. 
Jõulude ja aastavahetuse lähenedes soovime Teid tänada ja 
loodame, et meie koostöö oleks ka edaspidi viljakas ja vastastikku 
tulutoov. 
Soovime, et jõuluaeg tooks rahu ja hingesoojust Teie kodudesse ja 
et Teie ettevõtmised ja püüdlused tooksid tulu ja rõõmu ka 2014 
aastal.
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Selle aasta juunis viis AD Baltic AS 
DELPHI toetusel läbi kampaania loosungi all 

«Veeda oma aega suurepäraselt kala püüdes viikingite maal!»

Kampaania võitjad jagasid oma Norra-
reisi muljeid lugejatega. 

Rabas Norra loodus oma vapustavas 
ilus – mäed, rohelus, järved – see kõik oli 
erakordselt kaunis.  Lennujaama saabumise 
järel rentisime auto ja suundusime 
peatuspaika. 20 kilomeetrit sõitsime mööda 
väga kitsast ja käänulist teed, millele mahtus 
vaevu üks auto, mis muidugi lisas meie 
teekonnale teatava koguse adrenaliini. 

Rabas Norra loodus oma vapustava iluga

Juba esimesel päeval saime rikkaliku saagi 20 kilomeetrit sõitsime mööda väga kitsast ja käänulist teed

Kampaanias osales 69 AD Baltic AS klienti, kelle ostud on suuremalt jaolt keskendunud vedrustus- ja roolisüsteemi osadele. 
Kampaania peaauhinnaks oli augusti lõpus toimunud 4-päevane kalastusreis Norrasse. Lisaks kalastamisele viikingite maal loositi 
välja kolm ergutusauhinda (spaapuhkus kahele), mille saajad valis sõltumatu audiitori välja loosimise teel.

Kohale jõudes ootas paat meid juba ees. 
Võtsime õnged ja suundusime lahele 
kalastama. Juba esimesel päeval saime 
rikkaliku saagi. Kui hakkasime kaldale 
tagasi pöörduma, seisime silmitsi faktiga, et 
veetase oli hakanud alanema ja me sõitsime 
madalikule. Õnneks suutsime sellest 
räbalast olukorrast välja tulla minimaalsete 
kahjudega. Nagu tõelised kalamehed, 
ärkasime järgmise päeva varahommikul 

koos päikesetõusuga ja suundusime uuesti 
kalale. Juba tunni möödudes oli meil saak, 
millest jätkus nii uhhaa keetmiseks kui 
grillimiseks. Seda võimalust me kasutamata 
ei jätnud. Järgmise päeva pühendasime 
ekskursioonile lähiümbrusesse, mille üle 
olime piiritult rõõmsad. Täname aktsiaseltsi 
AD Baltic ja Delphit võimaluse eest veeta 
meeldivate kolleegide seltsis positiivne väike 
puhkus Skandinaavias!
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SKF viib Araabia Ühendemiraatidesse

01.04.-01.06.2013 toimus SKF kampaania. Meenutame 
reegleid – hulgiklient, kes ostis kampaania perioodil (9 nädala 
jooksul) SKF tooteid, teenis punkte, mis lõpuks summeeriti ja 
5 kõrgeima punktisummaga edasimüüjat võitsid peaauhinna. 
2013 aastal oli peaauhind reis Araabia Ühendemiraatidesse! 
Seekord võitis reisi Autohall TÜ, mille tegevusalad on 
autoremont ja autovaruosade müük. Firma esindaja väitel 
ostavad nad SKF tooteid kõrge kvaliteedi ja suure valiku 
pärast. Nad on väga tänulikud, et SKF ja AD Baltic väärtustab 
oma kliente sellisel meeldival viisil nagu reisid erinevatesse 
riikidesse. Selle aasta reis oli kindlasti põnev ja väga sisukas. 

Sel aastal võitis SKF kampaania peaauhinna Autohall TÜ Vaade hotelli aknast



6

AD uudised

Joonistusvõistlus AD Baltic AS klientide laste vahel

Mingil hetkel otsustasime eemalduda tavapärastest kampaaniatest ja meelde tuletada, et me kõik oleme kunagi koolis käinud.

Seepärast korraldasime septembris oma 
klientide lastele joonistusvõistluse. 1. 
septembrile ajastatud võistlust teemal 
«Kus mu isa töötab» saatis suur edu. 

Kampaania peaauhind oli NGK raadio 
teel juhitav võidusõiduauto. Kokku laekus 
võistlusele 18 nii sisult kui teostustehnikalt 
erinevat joonistust, kuid nad kõik olid 

joonistatud armastusega ja puhtast 
südamest. Kokkuvõtteks said auhinna 
kõik kampaanias osalenud lapsed. Täname 
kõiki, kes huvi üles näitasid!
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19. septembril toimus Büroomaailma konverentsisaalis 
AD Baltic AS 2013 rehviseminar

19. septembril toimus Büroomaailma konverentsisaalis aadressil Peterburi tee 92E  rehviseminar, kus osalesid Contitental Opony 
Polska, Goodyear Dunlop Tires Baltic OÜ ja Michelin Rehvide AS esindajad.

Seminar oli korraldatud AD Baltic 
AS klientidele ja selle eesmärgiks oli 
tutvustada neile rehvituru  uudiseid, iga 
brändi iseärasusi ja hooaja sügis-talv 2013 
suundumusi. Osalejatel oli suurepärane 
võimalus esitada küsimusi otse tootjatele 
ja saada vastuseks kasulikku ja päevakohast 
teavet.

Seminari teine osa oli pühendatud 
müügikunstile. Juhtimisküsimuste 
konsultant ja treener Asko Talo kõneles 
teemal „Kuidas klientidega tulemuslikult 
suhelda“.  Räägiti sellest, kuidas langetada 
otsuseid ja julgeda nende eest vastutada, 
milline suhtlemistehnika valida, et see 
oleks ettevõtte müügitulu kasvatamise 
seisukohast viljakandev.  Oleme Askole 
tänulikud vaieldamatult hinnalise 
kogemuse eest, mis kahtlemata on kasulik 
neile, kelle igapäevase töö juurde kuulub 
ka klientidega suhtlemine.

AD Baltic AS esindaja  Toivo Lukas andis  
lühiülevaate AD Baltic AS rikkalikku  
tooteportfelli kuuluvatest seadmetest. 
Ekstra kohaletulnute jaoks oli tänutäheks 
meeldiva koostöö eest  ette  valmistatud 
hooldeseadmete, vedelike ja akude 
eripakkumine. 

Seminari lõpus ootas kliente meeldiv 
üllatus. Tootjad  loosisid osalenute vahel 
välja terve rea kasulikke asju, nii et keegi 
ei pidanud seminarilt lahkuma tühjade 
kätega. 

Janek Lünekund, Goodyear Dunlop Tires Baltic OÜ esindaja

Juhtimisküsimuste konsultant ja treener Asko Talo kõneles teemal „Kuidas klientidega tulemuslikult suhelda“
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Uudised tellimissüsteemis

Samuti võite rehvide hindu, nende kogust Kesklaos ning müügi allüksustes, rehvide pilte leida ADeCAT tellimussüsteemist:

1. Valige vasakust menüüst „Rehvid“

2. Sisestage mõõtmed ning valige „Ainult talverehvid“

3. Valige rehvid esitatud nimekirjast

Kutsume kõiki külastama Extraneti Uudiste veergu, kus 
leiate pidevalt uuendatavat infot meie uue tootevaliku ja infot 
tellimussüsteemi uuenduse kohta, ürituste pilte ning muid Teie 
jaoks aktuaalseid uudiseid. 

Samuti tahame informeerida, et nüüdsest alates leiate kõiki 
AD Baltic poolt läbiviidavaid lõpumüüke uues Lõpumüükide 
veerus. 

Kampaania ja lõpumüügi hinnad Extranet süsteemis

kampaania hindlõpumüügi hind

2.

1.
3.

Uued veerud Extranet süsteemis

Rehvide otsing ADeCAT ja Extranet süsteemidest
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Uudis meie tootevalikus!  
Philips mootorsõidukite lambid - uuenduslikud valguslahendused

Philips Automotive on autovalgustite 
tootja number 1 maailmas. Philipsit 
tunnustatakse tema innovatiivse 
tehnoloogia, kõrgekvaliteediliste toodete 
ja uuendusmeelsuse poolest. Seetõttu 
on Philips eelistatud partner maailma 
suurimatele autotootjatele. Peale selle 
pakub Philips Automotive lisaks oma 
suurepärasele tootevalikule ka lahendusi, 
mis on mõeldud kõigi tarbijate vajaduste 
rahuldamiseks vastavalt nende elustiilile.

Philipsi tooted suurendavad selle 
maailma ohutust ja mugavust, 
mida nad valgustavad. Ühendades 
tehnilised uuendused tõelise ohutuse 
ja sõidumugavusega, toovad need kasu 
sõidukijuhtidele, kes neid tooteid 
kasutavad. Philips on eelistatud tarnija 
kõigile tähtsamatele autotootjatele. 
Tänapäeval on iga teine auto maailmas 
varustatud Philips Automotive tootega. 
Philips Automotive on pühendunud 
parimate toodete ja teenuste 
pakkumisele omas klassis nii järelturule 
kui originaalseadmete tootjatele. 
Philips kohustub tagama kõrgeimad 
kvaliteedistandardid, säilitades samal ajal 
oma äritegevuse järjepidevuse.

Philipsi valgustuslahendused tagavad 
võimsa ja täpse valguse projektsiooni 
koos maksimaalse väljundiga, mis on 
ühendatud suurepärase vastupidavusega. 
Philips toodab järjepidevalt parimaid, kõige 
efektiivsemaid valgustuslahendusi, sest ta 
teab, et tema kõrgekvaliteediline valgustus 
võib ühel päeval päästa teie elu.

Spetsifikatsioon Toote kood
H7 55W 12V Px26d 12972PRC1

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

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

5W 12V SV8,5 12844CP

21W 12V BA15s 12498CP

21/5W 12V BAY15d 12499CP

21W 12V BAU15s 12496NACP

5W 12V BA15s 12821CP

H1 55W 12V P14,5s 12258PRC1

4W 12V BA9s 12929CP

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

H3 55W 12V  UVSPK22s 12336PRC1

10W 12V BA15s 12814CP

21/4W 12V BAZ15d 12594CP

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

21/5W 12V W3x16q 12066CP

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

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

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

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

10W 12V SV8,5 12866CP

6W 12V BAx9s 12036CP

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

2W 12V W2x4,6d 12505CP

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

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

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

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

Otsige PHILIPS mootorsõidukite lampe 
Extraneti tellimussüsteemist

Philips on kõigi tähtsamate autotootjate valik

Juba 1914. aastast alates on Philips juhtinud autovalgustite tööstust, omades kõrget reputatsiooni kvaliteedi, ohutuse ja 
uuenduslikkuse vallas.

Tänapäeval varustab Philips igat teist autot Euroopas oma innovatiivsete valgustuslahendustega.

Philipsi kõrged tootmisstandardid

Philipsi kõrgekvaliteediline valgustus on võimas ja töökindel tänu uudsele koostisele ja täpsele tehnoloogiale. Philipsi tootmist 
kontrollitakse piinliku täpsusega ning see on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000 nõuetele, mis tagab 
vastavuse kõrgeimatele ECE normidele.

Philipsi UV-kvartsklaasi tehnoloogia

Kvartsklaas on tugevam kui duurklaas. See talub suuremat rõhku ja võimaldab seetõttu kasutada võimsamat valgust. Seda 
iseloomustab loomulik vastupidavus ootamatutele muudatustele pinnatemperatuuris, aidates vältida plahvatusohtu. Spetsiaalne 
UV-kate kaitseb teie sõidutulesid ohtliku UV-kiirguse eest. Seetõttu sobivad Philips UV-kvartsklaasiga lambid kõigisse 
sõidutingimustesse ja tagavad pika kasutusea. 
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Blue Print varuosad – 
Aasia tootjate sõiduautodele

AD Baltic teatab rõõmuga, et alates novembrist pakume oma klientidele erakordse kvaliteediga Blue Print kaubamärgiga 
varuosade valikut, mis on mõeldud Aasia tootjate sõiduautodele.

Blue Printi tootemark, mis võeti kasutusele 1994. aastal, pakub täisvalikus lahendusi Aasia ja Ameerika sõidukitele, sealhulgas 
paralleelimporti (hall import) valitud Ameerika sõidukite ning rebadged ekvivalentide importimist.

Otsi e-kataloogist

ADT38079 ADT380132

ADT38082 ADT381508C

ADT38087

ADT380143

ADT38033

ADT38050

ADT380127

ADT386195

ADT386196

ADT38789

ADT38790

ADT387231

Blue Print tegutseb tarnijana rohkem kui 30 
Euroopa riigis. 
Blue Printi tootevalik jätkab laienemist 
ja arenemist, tuginedes põhjalikule 
uurimistegevusele, autopargi täpsele 
analüüsile ning loomulikult Teilt, meie 
kliendilt, saadud informatsioonile. Me saame 
reaalajas kasutatava kataloogi Blue Print 
LIVE! kaudu igas kuus peaaegu 2000 uue 
toote päringut; praeguseks on 40% kõigist 
neist päringutest läbi uuritud, kataloogi 
kantud ja saadaval kohaletoimetamiseks 
järgmisel päeval. 
Isegi siis, kui arvate, et konkreetne osa on 
saadaval ainult kohaliku müügiesinduse 
kaudu, kontrollige alati kõigepealt kataloogi 
Blue Print LIVE!. Te üllatute, kui näete 
neid müügivõimalusi, mida Blue Print võib 
pakkuda. Kui meil hetkel puudub Teile 
vajalik varuosa, siis ainult teatage meile sellest 
ning Te võite olla kindel, et asume Teie 
päringuga kohe tegutsema. 
Blue Printil on üle 25 aasta pikkune kogemus 
varuosade tarnimises Aasia sõidukitele. 
Praegusesse tootevalikusse kuulub üle 22 
000 varuosa, mis hõlmavad rohkem kui 160 
tootegruppi, mis kõik on kaetud 3-aastase 
piiramatu läbisõiduga garantiiga ning mis 
vastavad originaalseadmete varuosade 
tehnilistele nõuetele. See tähendab, et 
remonditöökojad võivad olla kindlad selles, 

et suudavad tagada paigalduse „kohe alguses 
õigesti“. 
Blue Printi tootevalikus on filtrid, piduri 
ja siduri komponendid, ülekanded, 
roolimehhanism ja vedrustus, mootori 
juhtimissüsteem ning elektri- ja 
jahutussüsteemi komponendid, 
hammasrihmad ja nukkvõlliketid. Peale selle 
kuuluvad Blue Printi tootevalikusse ka sellised 
tooted, mille puhul sageli arvatakse, et neid 
on võimalik saada ainult müügiesindusest, 
nagu näiteks diisli tahmaosakeste filter (DPF), 
hübriid-klaasipuhastajad, survevardad, 
sisselaskeklapid ja EGR-klapid – seega, kui 
tegemist on Jaapani või Korea sõidukiga, siis 
ongi just õige aeg mõelda Blue Printile.
Alates novembri lõpust täiendatakse 
AD Balticu detailide pakkumist Aasia 
sõiduautodele 400 artikli võrra, mis on 
mõeldud meie turul populaarsete sõiduautode 
mudelitele. 
• Mitsubishi (Montero/Pajero 2000-06 
Lancer 2008> Colt 2004> Montero/Pajero 
2006);
• Hyundai Accent/Pony X3/Era 2006;)
• Honda (Civic 2006-12, CR-V 2006>, 
Accord 2008>, CR-V 1997-06, Accord 
2003-08);
• Mazda (6 2002-08, 3 2004-09, 6 2008-13, 
3 2009>);

• Nissan (Qashqai/Qashqai+2, Almera n16 
2000>, X-trail, Micra k12 2002-10, Micra 
k13 2010);
• Subaru (Forester 2008>, Impreza 2000-07, 
Impreza 2007>, legacy 2009>);
• Lexus RX;
• Toyota (RAV4 1994-06, Auris 2006-12, 
Yaris 2006-11, RAV4 2006>, Yaris 1999-06, 
Camry 2001-06, Avensis 2003-09, Corolla 
2001-07, Avensis Verso, Auris 2012>, Avensis 
2009>).
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341846

343308

341844

343306

331701

365500

Veelgi suurem KYB Excel-G amortisaatorite valik

AD Baltic suurendas KYB Excel-G amortide pakkumist. Nüüdsest alates on meie laos saadaval rohkem kui 100 amortide artiklit, 
mis on mõeldud  rohkem kui 60 sõiduauto mudeli jaoks (Audi, VW, Opel, Volvo, BMW ning Jaapani autod).

AMORTISAATORID: EXCEL-G

Kahetorulised gaasiamortisaatorid, 
survevardad ja kassetid.

Patenteeritud klapi tehnoloogia, pluss 
kokkusurutud lämmastikgaas tagavad 
sõidumugavuse, vähendades samal ajal 
oluliselt õli õhustamist või vahutamist, mida 
amortisaatoris tavaliselt esineb ning mis 
põhjustab amortisaatori jõudluse vähenemist 
isegi juba pärast mõneminutilist töötamist.

AMORTISAATORID: GAS-A-JUST

AD Baltic poolt pakutava kauba hulgast 
leiate samuti KYB GAS-A-JUST amorte. 
Praegu saame pakkuda GAS-A-JUST 
amorte sõiduautode Mazda 5-R, Volvo S 
60, S 70 , V 70 , C 70, S 80 Mercedes Benz 
C-Class (202), Mercedes Benz E Series, 
E-Class (124), Mercedes Benz Vito Mercedes 
Benz Viano, Mercedes Benz E-Class (211), 
Ford Fusion-R jaoks.

Ühetorulised kõrgsurve-
gaasiamortisaatorid.

• Taastavad ühetorulise originaalseadme 
kvaliteedile vastava toimivuse. 

• Ületavad kahetorulise originaalseadme 
jõudlust.

• Kõrvaldavad täielikult õli vahutamise ja 
jõudluse vähenemise.

• Kuni 30% parem võnkesummutus 
kahetorulise seadmega võrreldes.

• Üks ühenduskohata töösilinder 
kasutamiseks raskes režiimis.

• Fenoplastist kolvitihend tagab ühtlase 
toimimise.

• Taastab originaalseadme kvaliteedile 
vastava toimivuse;

• Ühesuunaline vahutamisvastane klapp 
vähendab õli vahutamist ja jõudluse 
langust;

• Kolmeetapiline topeltklapp;

• Teflonkattega kolbsiiber;

• Ühenduskohata sisemine silinder ja välisvõru, 
lekkevaba;

• Kokkuliitmise teel ühendatud puksid ja hülsid;

• Kroomitud kolvivarras.

• Täiendav ujuv kolb eraldab õli ja 
tihendab lämmastikgaasi, et lisada 
kiirustundlikkust.

•Ühenduskohata detailid ja kokkuliitmise teel 
ühendatud puksid lisavad vastupidavust ja 
vähendavad müra.

Otsi e-kataloogist

Otsi e-kataloogistOtsi e-kataloogist

343281

553306553197

343271

553604553307

366002

551811553217

335810

551804551926

343307

553308551807

343319

551808553219
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Tõeline alternatiiv kütusele: 
LPG või CNG.

Kergendus ja seda mitte ainult teie 
eelarvele: LPG- või CNG-gaasil töötavad 
sõiduautod.

Ajal, mil kütuse hinnad on kõrged, kaaluvad 
üha enam ja enam juhte minna üle CNG- 
(surugaas) või LPG- (vedeldatud naftagaas) 
gaasile. Mainitud alternatiivkütused 
aitavad oluliselt kulusid vähendada. Lisaks 
kokkuhoiule kütuse pealt, on CNG- või 
LPG-gaasiga töötavad autod ka tänu 
väiksemale heitgaasi kogusele ja CO2 
emissioonile palju keskkonnasõbralikumad 
kui tavapärased bensiini- või diiselmootoriga 
autod.

Siiski vajavad LPG- või CNG-gaasil töötavad 
autod midagi enamat kui lihtsalt tehnilist 
üleminekut. Töökindluse tagamiseks tuleb 
kasutada spetsiaalset mootoriõli, mis on 
optimeeritud vastavalt gaasitoimel töötava 
mootori konkreetsetele nõuetele.

Õige kõrgtehnoloogiline mootoriõli 
igale mootorile

TITAN mootoriõlid: 
parim kvaliteet, valmistatud Saksamaal 

TITAN mootoriõlid on loodud maailma 
suurimate sõltumatute määrdeainete 
spetsialistide poolt teostatud uurimuste 
ja arendustegevuse tulemusena. Välja 
töötatud koostöös juhtivate autotootjatega, 
kohandatud vastavalt tänapäeva 
kõrgtehnoloogiliste mootorite nõuetele: 
pakkudes suurepärast töövõimet, kütuse 
kokkuhoidu ja kulumisvastast kaitset.

Gaasiga töötava mootori spetsiifilised 
nõuded

Probleem: kõrged temperatuurid

Võrreldes bensiini- või diiselmootoritega, 
puutuvad LPG- või CNG-gaasiga 
töötavad mootorid oluliselt kõrgemate 
töötemperatuuridega. Bensiini- või 
diiselmootorite puhul aurustub vedel kütus 
enne põlemist, tekitades sellega kasuliku 
jahutusefekti. Seda ei juhtu gaasiliste 
kütustega, seega ei ole mootorile sellest 
efektis kasu. Sel põhjusel kipuvad gaasiga 
töötavate mootorite töötemperatuurid olema 
kõrged.
Lahedus: TITAN PRO GAS

FUCHS on välja töötanud uue seeria 
erilisi mootoriõlisid , mis sobivad gaasiga 
töötavatele mootoritele: TITAN PRO 
GAS. Need tagavad mootori usaldusväärse 

Klapid /  
klapipesad:  

rohkem setteid.
Oht: võimsuse kadu.

Kõrgemad  
temperatuurid.
Oht: mootori suurem 

kulumine ja mootoriõli 
kiirem vananemine.

ja kauakestva töö. TITAN PRO GAS 
mootoriõlisid on testitud laiaulatuslike 
uuringute ning katsesõitude käigus.
Need tõestasid edukalt uute hea töövõimega 
mootoriõlide suurepäraseid võimeid. 
TITAN PRO GAS mootoriõlid on madala 
emissiooniga mootoriõlid. Põlemiskamber 
püsib tänu oma spetsiaalsele valemile 
puhtana ja mootor säilitab oma ette nähtud 
võimsuse.
Sellega võib kaasneda suurem kulumine ja 
mootoriõli vananemine. Veelgi enam, LPG- 
või CNG-gaasil töötavad mootorid ei sisalda 
puhastavaid või kaitsvaid lisandeid, mis 
sisalduvad bensiinis või diiselkütustes.
Need lisandid parandavad mootori puhtust 
vähendades  näiteks süsiniku ladestumist 
õhu sisselaskeklappidesse või hoides selle 
üldse ära.

TITAN – kõrgeima kvaliteediga mootoriõli

5W30 TITAN GT1 PRO GAS
Kõrgekvaliteediline bensiinimootori 
õli kaasaegsetele sõidu- ja 
pakiautodele. Mõeldud spetsiaalselt 
bensiinimootoritele, mis töötavad ka 
veeldatud naftagaasil (LPG – liquefied 
petroleum gas) ja surumaagaasil (CNG 
– compressed natural gas). Tagab 
optimaalse mootori puhtuse, väiksema 
õlikulu ja vähendab heitgaase.
Spetsifikatsioon: ACEA C3, API SM, 
BMW LL-04, MB 229.51, VW 502.00

5W40 TITAN GT1 PRO GAS  
Kõrgekvaliteediline bensiinimootori 
õli kaasaegsetele sõidu- ja 
pakiautodele. Mõeldud spetsiaalselt 
bensiinimootoritele, mis töötavad ka 
veeldatud naftagaasil (LPG – liquefied 
petroleum gas) ja surumaagaasil (CNG 
– compressed natural gas). Tagab 
optimaalse mootori puhtuse, väiksema 
õlikulu ja vähendab heitgaase.
Spetsifikatsioon: ACEA C3, API SM, 
BMW LL-04, MB 229.31, VW 502.00

10W40 TITAN SYN PRO GAS
Üliefektiivne võimsate 
bensiinimootorite õli sõidu- ja 
pakiautodele. Mõeldud spetsiaalselt 
bensiinimootoritele, mis töötavad ka 
veeldatud naftagaasil (LPG – liquefied 
petroleum gas) ja surumaagaasil (CNG 
– compressed natural gas).

Spetsifikatsioon: ACEA A3/B4, API 
SL, MB-Freigabe 229.1
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Mitmeotstarbeline diislikütuse lisand

Castrol TDA on mitmeotstarbeline diislikütuse lisand aastaringseks kasutamiseks vahekorras 1:1000. Lisand on mõeldud 
kasutamiseks kõigis turboülelaadimisega või ilma selleta, mis tahes konstruktsiooniga (s.h sissepritsesüsteemidega Common Rail 
ja Pumpe Duse) diiselmootoriga sõiduautodes, veoautodes ja bussides, traktorites ja statsionaarsetes diiselmootorites.

• Detonatsioonikindlus (tsetaanarv) 
on näitaja, mis mõjutab diislikütuse 
süttimis- ja põlemisrežiimi mootori 
põlemiskambris ja selle tulemusena 
otseselt mootori töötamise sujuvust ja 
mürataset, võimsusnäitajaid ja suitsemist. 
Aastaajast sõltuvalt loetakse optimaalseks 
tsetaanarvu 40-50. Tsetaanarvu 
korrigeerimiseks kasutatakse kütuse 
tootmisel eritehnoloogiaid. Liiga kõrge 
või madal tsetaanarv mõjub diiselmootori 
tööle kahjulikult. Castrol TDA ei mõjuta 
tsetaanarvu.
• Viskoossus ja  tihedus määravad kütuse 
aurustumise ja segu moodustamise 
mootoris. Erinevalt paljude konkurentide  
kütuselisanditest ei mõjuta  üks kümnendik 
protsenti lisandit Castrol TDA oluliselt 
kütuse viskoosust ja tihedust. Nii 
jäävad tehases ette antud viskoossus- ja 
tihedusparameetrid muutumatuks. 
Kütusesüsteem töötab  tavapärasel ja 
kalkuleeritud  režiimil.
• Madalatemperatuurilisi omadusi 
iseloomustavad sellised näitajad nagu 
hägustumistemperatuur, filtreerimise 
piirtemperatuur ja hangumistemperatuur. 
Suviste diislikütuste puhul ei ole need 
näitajad justkui nii aktuaalsed, kuna 
nõudmiste järgi reglementeeritakse suviste 
diislikütuste hangumistemperatuur tasemele 
mitte üle -10 C ja hägustumistemperatuur 
-5 C. Kuid ilmselt on igaüks, kes on 
talvel diiselmootoriga autot kasutanud, 
saanud veenduda, et suvise diislikütuse 
varusid müüakse sügava sügiseni, kui öine 
õhutemperatuur langeb miinuskraadidesse. 
Auto käivitamine muutub väga 
problemaatiliseks.Talviste diislikütuste 

hangumistemperatuur reglementeeritakse 
nõudmistega tasemele mitte üle -35 C 
ja hägustumistemperatuur -25 C, mis 
kokkuvõttes võimaldab sellist kütust 
kasutada keskvöötmes. Kütuselisand 
Castrol TDA on tugevate depressoorsete 
omadustega, s.t, kui seda on kütuses 
soovitataval määral, parandab see oluliselt 
selle madalatemperatuurilisi omadusi. 
Suvistesse diislikütustesse lisamisel  
säilib säärase kütuse täielik filtreeruvus 
temperatuurini kuni  -20 C, osaline – kuni 
30 C. Talvistele diislikütustele lisamisel on 
saavutatavad veelgi paremad tulemused. 
Kütuselisandi Castrol TDA kasutamise 
vajadus meie tingimustes külmal aastaajal 
on täielikult põhjendatud.
• Diislikütuse keemiline stabiilsus – see on 
vastupidavus oksüdeerumisprotsessile. Kui 
auto täis paagiga pikaks ajaks seisma jätta, 
siis kütusepaagis olev kütus oksüdeerub 
ja paagi põhja koguneb mootori tööd 
negatiivselt mõjutav sade. Eriti kiiresti 
toimub oksüdeerumine mõnede 
kütuseseadmete valmistamisel kasutatavate 
metallide olemasolul. Just nende tõttu 
oksüdeerub kütus eriti kiiresti. Kütuselisand 
Castrol TDA on oksüdeerumisvastaste 
omadustega, stabiliseerib ja teeb 
võimalikuks selle pikaajalise säilitamise.
• Diislikütuste korrosiooniaktiivsust 
iseloomustab neis väävliühendite olemasolu. 
Kütuselisand Castrol TDA on korrosiooni 
inhibiitor ja leevendab mõnevõrra 
väävliühendite kahjulikku mõju.
• Hõõrdumisvastased omadused. 
Diislikütus on määrdematerjaliks 
kütuseseadmete liikuvatele osadele. 
Diislikütuste määrdeomadused on 
oluliselt väiksemad kui õlidel, kuna 
PAA kontsentratsioon ja viskoossus on 
märkimisväärselt väiksemad. Diislikütuste 
määrdeomaduste parandamiseks tuleb 
kasutada spetsiaalseid hõõrdumisvastaseid 
lisandeid. Kütuselisand Castrol TDA on 
üliheade hõõrdumisvastaste omadustega 
ja kompenseerib täielikult puudujäägi 
standardsete kütuste määrdeomadustes. 
Castrol TDA regulaarne kasutamine 
võimaldab märgatavalt pikendada 
kütusesüsteemi tööiga ja hoida kokku 
remondikuludelt.
• Kütuselisandi Castrol TDA regulaarsel 
kasutamisel soovitatavas koguses 
moodustab kulu selle ostmisele 2% kütusele 
kuluvast rahast. Kütusesüsteemi remondile  
kuluvad summad muutuvad siis juba 
teisejärgulisteks  ja sellele lisaks on Teil 
Castrol TDA kasutamisel suuremad šansid 
käivitada auto külmal aastaajal.
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AD käivitusakud

AD kaubamärk omistatakse vastavalt ADI (Autodistribution International) nõuetele ainult kõrgema kvaliteediga toodetele, millele 
rakendatakse mitut kvaliteedikontrolli etappi. AD kaubamärgi laitmatut kvaliteeti kinnitab ka see, et käivitusakudele omistatakse 
kuni 3-aastane garantii.

AD käivitusakude eriomadused: 

• akude tootmises kasutatavad 
ümbrikseparaatorid pikendavad tunduvalt 
nende eluiga,

• radiaalse konstruktsiooniga restid 
suurendavad külmkäivitusvoolu,

• akud ei nõua peaaegu mingit hooldust ja 
kasutavad väga vähe vett,

• väike iseeneslik huumlahendus lubab 
akut täiendava laadimiseta hoida kuni pool 
aastat,

• suurtel koormustel töötavad 
akud stabiilselt, seega sobivad hästi 
diiselmootoritega autodele,

• akud vastavad kõrgeimatele kvaliteedi- ja 
keskkonnanõuetele.

Kogudes AD akude kohta tagasisidet 
oma klientidelt- edasimüüjatelt, siis 
selgub, et ollakse väga rahul AD akude 
hinna- ja kvaliteedisuhtega ja väga väheste 

Otsi e-kataloogist

544402044 AD 545155033 AD

556400048 AD 560409054 AD

560412051 AD

562107051 AD

600402083 AD

560413051 AD

565106054 AD

680032100 AD

570144064 AD 574104068 AD

577400078 AD 580406074 AD

591400074 AD 591401074 AD

garantiijuhtudega. Eriti rõhutatakse ka 
asjaolu, et enamik tootjaid ei paku akudele 
nii pikka garantiiperioodi- 3 aastat. Rahul 
ollakse ka AD pakutava laia sortimendiga, 
mille hulgast saab valida käivitusakusid 
nii sõidu- kui ka veoautodele. Positiivset 
tagasisidet on tulnud ka offroadi 
harrastavatelt klientidelt, kelle tehnika 
peab töötama äärmuslikes tingimustes- 
kiidetakse AD akude vastupidavust 
ja usaldusväärsust. Meie klientide 
ja lõpptarbijate hulgas hoiab AD 
käivitusakude mainet kõrgel ka see, et akud 
valmistatakse Johnson Controls tehastes, 
kes on maailmas liider plii-happeakude 
ning hübriid- ja elektrisõidukitele mõeldud 
uudsete akude tootmises. Ettevõtte 30 
tehast tarnivad suurematele autotootjatele 
ja järelturu müüjatele enam kui ühe 
kolmandiku maailmas kasutatavatest 
plii-happeakudest. Ühtlasi on Johnson 
Controls esimene ettevõte maailmas, kes 
toodab liitium-ioonakusid seeriatootmises 
olevatele hübriidsõidukitele.
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Kirjeldus: 
 
Ette nähtud kaasaegsetele autodele, sealhulgas nendele mootoritele ja 
jahutussüsteemidele, mille valmistamisel on kasutatud erinevaid alumiiniumsulameid. 
Toodetud orgaanilise lisandi OAT (Organic Additive Technology) põhjal. Koostises pole 
silikaate, boraate, nitriite ega amiine. Tagab aktiivsema plastikpolüamiidist detailide 
kaitse (jahutussüsteemi paisupaak). Kaitseb mootorit külmumise, ülekuumenemise 
ja korrosiooni eest. Koostises sisalduvad orgaanilised lisandid absorbeeruvad ainult 
korrosiooni poolt vigastatud kohtades. See ei takista soojusvahetust ning pikendab 
ekspluateerimisaega kuni 5 aastani.

Koostises on efektiivne hübriidne korrosiooni 
inhibiitorite segu orgaanilise ja anorgaanilise 
päritoluga lisanditega, nende hulgas ka 
silikaate. Jahutusvedelik sisaldab unikaalseid 
silikaatlisandite stabilisaatoreid. Kuulub 
pikaajaliste jahutusvedelike klassi. Ületab 
paljude autotootjate nõudmisi. 

Ole talveks valmis AD toodetega!

Jahutusvedelikud

Esmaste tööde hulka kuulub töökojas jahutusvedeliku kontrollimine: kas seda on süsteemis piisavalt, kas selle 
külmumistemperatuur on piisav meie talve tingimustes, kas sõiduauto jahutussüsteem on hermeetiline. 

Pärast mõnede puudujääkide avastamist tuleb 
need kõrvaldada enne külmade saabumist, sest 
hiljem kui süsteem külmub, on remonditööd 
kulukad ning ka klient võib olla rahulolematu. 

Kui jahutusvedeliku kontsentratsioon on 
ebapiisav, tuleb juurde valada kontsentreeritud 
antifriisi või vahetada jahutusvedelik terves auto 
jahutussüsteemis. Kui on vaja juurde valada üsna 

palju vedelikku, võib see tähendada, et radiaatoris 
oleva vedeliku külmumistemperatuur on madal 
ning ka seda, et korrosiooni ja vahutamist 
pärssivad lisandid enam ei toimi. Sellisel juhul ei 
anna vedeliku juurde valamine nii head tulemust 
kui jahutusvedeliku täielik vahetus.

Eesti kliima tingimustes on soovitatav 
kasutada jahutusvedelikke, mis ei külmu 

isegi -35°C temperatuuri juures või osta 
jahutusvedeliku kontsentraat ja lahjendades 
veega õiges vahekorras, et saada sobilik 
külmumistemperatuur. 

AD Baltic võib oma klientidele pakkuda 
laia valikut jahutusvedelikke: need on nii 
kontsentraadid kui ka kasutusvalmis antifriisid, 
mis ei külmu kuni –35°C juures.

Jahutusvedelik Antifreeze AD -35°C G12 Red

Jahutusvedelik Antifreeze AD -35°C G11 Blue
Kirjeldus: 
 
On määratud kaasaegsete sõiduautode, autobusside ja veoautode mootoritele, millede 
valmistamisel on kasutatud muuhulgas erinevaid alumiiniumsulameid. Vedelikud 
on erinevat värvi selleks, et tarbija võiks kergemini valida mitte ainult kvaliteetsemat 
toodet, vaid ka sama värvi vedeliku, mis on tema auto jahutussüsteemis. Jahutusvedelik 
pakub suurendatud plastikpolüamiidist detailide kaitset (jahutussüsteemi paisupaak). 
Samuti kaitseb mootorit külmumise, ülekuumenemise, kavitatsioonikorrosiooni eest. 
Koostises on efektiivne hübriidne korrosiooni 
inhibiitorite segu orgaanilise ja anorgaanilise 
päritoluga lisanditega, nende hulgas ka 
silikaadid, samuti unikaalne silikaatsete 
lisandite stabilisator. Koostises pole nitriite, 
fosfaate, amiine. Kasutusaeg kuni 3 aastat. 
Ületab paljude autotootjate nõudmisi. 

Kontsentraat:  
 
Lahustage jahutusvedelikku suhtes 1:1, 
külmumistemperatuur on -36 ˚C. 
Enne auto jahutussüsteemi valamist 
tuleb kontsentraati pehme veega 
lahjendada.

Kontsentraat:  
 
Lahustage jahutusvedelikku suhtes 1:1, 
külmumistemperatuur on -36 ˚C. 
Enne auto jahutussüsteemi valamist 
tuleb kontsentraati pehme veega 
lahjendada.
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Jahutusvedelik Antifreeze AD -35°C Standart Green

Kirjeldus:

Jahutusvedelik on määratud kõikidele bensiini- ja diiselkütusega autode 
jahutussüsteemidele, kaasa arvatud alumiiniumsulamitest valmistatud automootorid. 
Jahutusvedelik loob tingimused normaalseks mootori töörežiimiks, ei lase 
mootoril külmuda ning kaitseb korrosiooni eest. Ei vahuta kõrgel temperatuuril. 
Ekspluatatsiooniaeg umbes 2 aastat. 

Kontsentraat:

Lahustage jahutusvedelikku suhtes 1:1, külmumistemperatuur on -36 ˚C.  
Enne auto jahutussüsteemi valamist tuleb kontsentraati pehme veega lahjendada.

Talvine autoklaasi pesuvedelik  
SCREENWASH AD -20°C PREMIUM 5L

Talvine autoklaasi pesuvedelik  
SCREENWASH AD -20°C

Kirjeldus: 
 
Talvine läbipaistev autoklaasi pesuvedelik, millel on eriti head pesuomadused. Kaitseb 
kummist, lakitud ja plastikust osi. Sobib polükarbonaatklaasidele ja lehvikpihustitele. 
Hoiab ära klaaside jäätumise ja klaasipesusüsteemi külmumise. On katsetatud ja 
tunnistatud tehniliste omaduste ja keskkonnamõju tõttu DEKRA (http://www.dekra-
online.de/) poolt. Toodetud Saksamaal.

Kirjeldus: 
 
Sobib suurepäraselt kasutamiseks erineva konstruktsiooniga pihustitega ja puhastitega 
sõidukites. Tihedas koostöös ettevõtte tehnoloogidega õnnestus luua sellise koostisega 
talvine autoklaasi pesuvedelik, mis sobib kasutamiseks väga muutlikes Eesti talve 
tingimustes.

Talvised autoklaasi pesuvedelikud

Kui autoklaasi pesuvedeliku paagis on veel 
järele jäänud suvist autoklaasi pesuvedelikku, 
tuleb see võimalikult kiiresti ära kasutada 
kui ilmastikutingimused seda lubavad või 
lisada paaki talvist pesuvedelikku või selle 

kontsentraati. Kui see töö jääb tegemata, siis 
suurema kiirusega sõitmisel vana pesuvedelik 
mitte ainult ei pese halvasti, vaid võib 
halvendada ka nähtavust. 

Tihedas koostöös tehase tehnoloogidega on 
õnnestunud luua selline talvine autoklaasi 

pesuvedeliku koostis, mis võimaldab kasutada 
seda väga muutlikes Eesti talve tingimustes. 
Autoklaasi pesuvedelik Screenwash AD –20C 
sobib suurepäraselt kasutamiseks erineva 
konstruktsiooniga pihustite ja puhastitega 
sõidukites.
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Auto aknapesuvedeliku kontsentraat  
SCREENWASH AD CONC.

Jääsulatusvahend DE-ICER AD

Kirjeldus: 
 
Kontsentreeritud ja sidrunilõhnaline aknapesuvedelik “Screenwash AD Conc”.

Vedelik sobib akende puhastamiseks erinevates töötingimustes. Lahjendamata vedelik 
külmub -80 C juures. Eemaldab tõhusalt mustuse, lahjendamata sulatab jääd, eemaldab 
putukad klaasilt, ennetab rasvakihi ja jää teket klaasile. Ei mõju halvasti auto värvitud, 
kummi- ega plastosadele, lisandid ei soodusta korrosiooni teket. 1:1 lahjendatud 
kontsentraadi külmumistemperatuur on -28 C

Kirjeldus:

 
Jääsulatusvahend kaitseb klaasi korduva jäätumise eest, parandab nähtavust, ei kahjusta 
värvitud pindu.

Kuna juhtub, et talvel kõiguvad temperatuurid väga laias intervallis, siis universaalne autoklaasi pesuvedeliku valik võiks olla 
autoklaasi pesuvedeliku kontsentraadi kasutamine. Talvisel ajal tuleks kasutada sellist autoklaasi pesemisvedelikku, mis ei jäätu 
isegi kõrge miinustemperatuuri juures. Seetõttu soovitame alati kontrollida, kas on pesuvedelikku paagis piisavalt. Kuna talvel 
kõigub õhutemperatuur väga palju, tuleks kasutada kontsentraati. 

Jääsulataja

Paljud inimesed nõustuvad sellega, et autoomanike jaoks on üks kõige ebameeldivamatest 
protseduuridest hommikune jäätunud auto puhastamine. Neile, kes tahavad jääd kiiremini 
maha kraapida, võiks soovitada käivitada auto mootor ning sisse lülitada akende soojendus 
ja pihustada klaasile jääsulatajat (AD DE-ICER) . Natukese aja pärast kraapida jää maha 
spetsiaalse kraabitsaga. Sellisel viisil saab autoklaas vähem kriimustada ja puhastite kummid 
töötavad paremini.

GKN Land Systems,

Ületab ootusi
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EUROL tooted – usaldusväärne garantii

Eurol on Hollandi ainus sõltumatu õlide ja määrdeainete tootja. Täiusliku tarnijana pakub Eurol täisteenust koos väga laiaulatusliku 
tootevalikuga. Lisaks õlidele ja määrdeainetele kuuluvad meie tootevalikusse ka hooldustooted, nagu pihustus- ja pesuvedelikud, 
jahutus- ja pidurivedelikud, metalli töötlemisvedelikud ja krundid.

Globaalse tegijana tegutseb Eurol 
rohkem kui 60 riigis kogu maailmas. 
Eurol on keskendunud jalgratta- ja 
mootorrattatööstusele, autotööstusele, 
põllumajandusele ja mullatööde valdkonnale, 
samuti veespordile. Tänu ettevõtte oma 
laborile suudab Eurol kiiresti reageerida 
uutele arengusuundadele. Koostöö 
professionaalidega võimaldab Eurolil luua 
tähtsa aluse hästi toimivate toodete välja 
töötamiseks ja arendamiseks iga rakenduse 
jaoks.

Eurol koostab ja pakendab oma kvaliteetseid 
õlisid ühes Euroopa kõige moodsamatest 
tehastest, mis asub Nijverdalis Hollandis. 
Kõrgtehnoloogiline segamisprotsess tagab 
tooraine ja lisakomponentide ülitäpse 
doseerimise, mis parandab olulisel määral 
õlide konsistentsi ja kvaliteeti. Meie õlide 
valmistamisel kasutatakse ainult kõrgeima 
klassi baasõlisid ja lisandite tipptasemel 
tehnoloogiaid. Tulemuseks on kõrgeima 
kvaliteediga õlid ja määrdeained, mis tagavad 
säästvuse ja usaldusväärse toimimise.

Euroli spetsialistid teevad tihedat koostööd 
erinevate autotootjatega, sellistega nagu VW, 
Audi, Škoda, BMW, Mercedes-Benz, 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.

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



20

Hooajalised tooted

Teie tervise ja sõiduohutuse tagamiseks –  
külmale aastaajale vastu uue filtriga

Pärast sooja, õietolmurohket aastaaega on aeg lasta kabiinifilter järgmisel hooldustöökoja külastamisel välja vahetada. Kuna 
päevad lühenevad ning nähtavus halveneb, annab nõuetekohaselt funktsioneeriv õietolmufilter sügisel ja talvel olulise panuse 
sõiduohutuse suurendamiseks. Samuti kaitseb see sõidukis viibijate tervist ning tagab puhta õhu sõidukikabiinis.

Soojadel kevad- ja suvekuudel on õhk tugevasti 
saastunud õietolmust. Lisaks tahmaosakestele, 
tolmule ja kummi abrasiivosakestele põhjustab 
ka õietolm kabiinifiltri ummistumist. Autode 
ettevalmistamisel külmaks ja pimedaks 
aastaajaks mõtlevad paljud mootorsõidukijuhid 
talverehvidele, antifriisile või jäätõrjevahenditele. 
Kuid sama tähtis on ka uus kabiinifilter. See peab 
sügisel ja talvel toimima kõrgeimal tasemel, et 
tagada hea nähtavus ja tervisele ohutu keskkond 
sõitjateruumis. Vastavalt eksperdi soovitusele 
peaksid hooldus- ja remonditöökojad ning 
müügiesindused teavitama oma kliente sellest 
faktist. 
Tõhus investeering haiguste ennetamiseks

Mõõtmised on näidanud, et ilma kabiinifiltrita 
sõidukis viibivaid sõitjaid ohustab oluliselt 
kõrgem õietolmu kontsentratsioon kui 
jalakäijaid. See on eriti murettekitav allergia all 
kannatavate isikute ja sõidukis viibivate laste 
puhul. Sarnaselt tolmuimejaga tõmbab ka 
ventilatsioonisüsteem sisse välisõhku, mis on 
saastunud tolmu- jm osakeste ning kahjulike 
gaasidega. Ühes tunnis siseneb sõidukikabiini 
läbi filtri, õhukonditsioneeri, küttesüsteemi ja 
puhurite kuni 540 000 liitrit õhku. MANN-
FLTERi kabiinifiltrid tagavad puhta õhu 
sõidukikabiinis. Nad puhastavad sissetõmmatud 
välisõhu ja eemaldavad sellest kahjulikud 
osakesed peaaegu 100-protsendiliselt. Aja 
jooksul hakkab filtri südamik, filtreeriv aine 
järk-järgult ummistuma, mille tagajärjeks on 

puhuri võimsuse vähenemine umbes 50 kuni 
70 protsenti. Selleks, et tagada täisvõisusega 
funktsioneeriv õhu puhastamine ja hea õhuvool, 
tuleks kabiini filter regulaarselt ja õigeaegselt välja 
vahetada. Seetõttu on uus filter hea investeering 
kõigi sõidukis viibijate tervisesse. 

Hea nähtavus pimedatel päevadel

Kabiinifiltrid kaitsevad ka 
õhukonditsioneerimissüsteemi saastumise 
eest ja pikendavad selle kasutusiga, kuna filtri 
õigeaegsel väljavahetamisel ei moodustu aurusti 
peenstruktuurides sadestisi. Samal ajal säilitatakse 
õhukonditsioneerimissüsteemi täielik jahutus- 
ja soojendusvõimsus. Näiteks talvel tagab see 
sõidukikabiini kiirema soojenemise. Siin on 
oluline ka puhuri täisvõimsus. Kui ühest küljest 
õhuvool väheneb ummistunud filtri tõttu, 
võivad tagajärjeks olla udused aknad ja ohtlik 
silmipimestav valgus / rasvataoline kile. Eriti 
vastutulevate sõidukite puhul pimeduses, mil 
juhi nähtavus on märkimisväärselt halvenenud. 
Ummistunud filter ja kehv õhuvool võivad 
negatiivselt mõjutada sõiduohutust ning 
õnnetusse sattumise oht on olulisel määral 
suurenenud. 

Kiire ja lihtne uuendamise võimalus 

MANN–FILTER tarnib originaalseadme 
kvaliteediga kabiinifiltreid, mis tagavad 
ohutuse ning mõnusa ja tervisliku kliima 
sõidu ajal. Hooldus- ja remonditöökojas 

antakse iga filtriga kaasa paigaldusjuhised 
kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks. Ka 
uuendamine aktiivsöefiltriga on lihtne 
peaaegu kõigi filtrite puhul. Osakesefiltrid 
peavad kinni tahked osakesed, nagu tolmu, 
õietolmu ja tahma, seevastu kombineeritud 
filtrid kõrvaldavad tänu täiendavale 
aktiivsöekihile peaaegu täielikult kahjulikud 
gaasid, nagu osooni ja benseeni, samuti 
ebameeldivad lõhnad. Filtri väljavahetamisel 
võib mehhaanik tavaliselt ilma täiendava 
jõupingutuseta asendada osakesefiltri palju 
tõhusama kombineeritud filtriga.

Otsi e-kataloogist

CUK2939 CUK3023-2

CU3037 CU2035

C31145

CU3955

CU2939

CUK4136

CU2882

CUK3037

CU2143

CU2224-2

CU2545

CUK8430

CU2149

CU2855

CU2338

CU2940

CUK2430

CU2842

Boschi süüteküünlad  
Enam kui sajand tagasi esitles Bosch maailmale esimest süüteküünalt. See uuenduslik leiutis patenteeriti 1902. aasta 7. jaanuaril. Karl 
Benzi sõnade järgi oli autode arengu alguses suurimaks probleemiks süütekindlus. Kuid Bosch lahendas selle probleemi igaveseks 
ajaks. Just see leiutis mõjutas autotööstuse kiiret arengut ja kasvu. Kvaliteet ja töökindlus – see on Boschi ja suurimate autotootjate 
tiheda koostöö tulemus. Tänapäeval paigaldavad autodesse Boschi süüteküünlaid Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Ford, 
Toyota, Škoda, Opel, Mitsubishi, Volvo, Peugeot, Citroen, RENAULT, Fiat, Daewoo, Porsche, Cadillac ning teised autotootjad.

Optimaalse toimivuse säilitamiseks 
tuleks kabiinifilter välja vahetada 
iga 15 000 kilomeetri läbimisel või 
vähemalt üks kord aastas. Vastavalt 
MANN–FILTERi ekspertide uuringule 
vahetavad juhid kabiinifiltreid 
keskmiselt iga kuue aasta järel 
tegelikult. 
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Bosch Super

On üks populaarseimad süüteküünlaid Euroopas. Need süüteküünlad vastavad täielikult 
tootjate nõudmistele. Kroomi-nikli sulami keskelektrood koos vasest südamikuga tagab 
süütekindluse, vastupidavuse ekstreemsetele temperatuuridele, mehaanilistele mõjudele 
ning kulumisele. Sisetakistus tagab seadmete ja raadio usaldusväärse toimimise.

Bosch Super plus

Uuenduslikud elektroodid ütriumi sulamist on eriliselt vastupidavad korrosioonile ja 
kulumisele. Erilise kujuga külgelektrood tagab süütekindluse, väiksema kütusekulu ja 
suurema katalüsaatori kaitse.

Tähtis teada!

Süüteküünal on bensiinimootori osa, mis 
kulub nagu kõik teised osad. Seetõttu tuleb 
süüteküünlaid regulaarselt kontrollida. 
Süüteküünalde kvaliteedist sõltub otseselt 
mootori töö tõhusus ning pikaajalisus, 
kütusekulud, kahjulike heitainete hulk, 
kalli katalüsaatori kasutusiga. Optimaalne 
süüteküünalde toimimine sõltub nende õigest 
valikust ja paigaldusest.

Süüteküünalde kasutamise soovitused 
sõidukite puhul, mis töötavad ainult 
gaasikütusel / bensiini ja gaasikütusel 
(looduslik gaas, vedelgaas CNG, LNG, 
LPG)

Nii keskkonnakaitselistel kui ka majanduslikel 
kaalutlustel soovitatakse viimasel ajal 
aina rohkem sõidukeid, mis töötavad 
gaasikütusel või ehitatakse kasutatavad 
sõidukid ümber, et nad saaksid sõita 
gaasikütusel. Gaasikütust võib kasutada 
sädesüütamisega sisepõlemismootorites, 
sellistes nagu bensiinimootorid. Seega autode 
harilike sädesüütamisega bensiinimootoreid 
kohaldatakse töötamiseks gaasikütusega. 
Mootor kohaldatakse töötamiseks kas ainult 
gaasikütusega või tagatakse mõlema kütuse 
liigi – bensiini ja gaasi – kasutamise võimaluse. 
Sellisel viisil, gaasikütusele kohaldatud 
mootoreid võib liigitada ainult gaasikütusele ja  
kahele kütuseliigile kohaldatud sõidukiks.

Süüteküünalde ekspluateerimise 
soovitused

Võrreldes mootori töörežiime (bensiini- ja 
gaasikütuse kasutamisel), on süüteküünalde 
ekspluateerimise soovitused samuti erinevad. 
Gaasikütuse režiimil on kõrgema töösurve 
tõttu vaja kõrgemat süütepinget. Kui 
süütepinge on madalam (< 25 kV), tuleb 
süütesüsteemide kõrgema süütepinge 
vajadust  kompenseerida väiksema vahega 
süüteküünla elektroodide vahel. Gaasikütuse 
režiimil ei esine soojakadusid, mida 
tekitab kütuse aurustumine. Gaasikütuse 
põlemistemperatuur on veidi kõrgem võrreldes 
bensiinikütusega. Lisaks, gaasikütuse režiimil 
ladestub süüteküünla isolaatorile vähem 
setteid ja mustust. Seega võib süüteküünalde 

kuumenemine olla väiksem. Alljärgnevalt 
anname mõningaid nõuandeid, mis aitavad 
õigesti valida süüteküünlaid.

Kahele kütuseliigile kohaldatud sõidukid

Kahele kütuseliigile kohaldatud sõidukites 
kasutatakse töörežiimiks bensiiniga kohaldatud 
süüteküünlaid, mis reeglina ei erine ainult 
bensiinil töötavatel mootoritel kasutatavatest 
süüteküünaldest. Kui sõidukis kasutatakse 
elektroonilist süütesüsteemi, mis loob kõrgema 
süütepinge, võib süüteküünla elektroodide 
vahel jätta sama vahet. 
Näiteks, tööks bensiiniga kasutatakse 
süüteküünalt FR 7 DC - 0,9 mm, tööks 
bensiini- ja gaasikütusega kasutatakse 
süüteküünalt FR 7 DC - 0,9 mm.
Gaasikütusele kohaldatavates sõidukites 
vanema tüübi süütesüsteemidega on vaja 
reguleerida ≤ 0,7 mm vahe süüteküünla 
elektroodide vahel. Võib valida süüteküünlaid, 
mille kuumenemine on ühe astme võrra 
madalam. Mõningatel juhtudel, kui 
kasutatakse bensiinikütust ja samuti 
ebasoodsatel sõiduki ekspluatatsiooni 
tingimustel (kui sõidetakse lühikesi vahemaid) 
võib tingida mootori ebastabiilse töö ja rikkeid 
põlemisjääkide ladestumise tõttu.
Näiteks, tööks bensiiniga kasutatakse 
süütamisküünalt H 9 BC - 0,9 mm, tööks 

bensiini- ja gaasikütusega kasutatakse 
süütamisküünalt H 9 BC - 0,7 mm või H 8 C 
0,7 mm.

Ainult gaasikütusele kohandatud 
mootorid (uued sõidukid)

Autotootja valib ja määrab ainult gaasikütusel 
töötavate sõidukite süüteküünalde 
optimaalseid tööparameetreid. Nõuandeid 
võite leida autotootja poolt lisatud 
dokumentatsioonis.

Ainult gaasikütusele kohandatud 
mootorid (kasutusel olevate sõidukite 
täiendav kohandamine gaasikütusele)

Gaasikütusele kohaldatavates sõidukites 
vanema tüübi süütesüsteemidega on vaja 
reguleerida ≤ 0,7 mm vahe süüteküünla 
elektroodide vahel. Võib valida süüteküünlaid, 
mille kuumenemine on ühe astme võrra 
madalam, kui on märgitud bensiinirežiimi 
puhul. Selliste süüteküünalde kasutamisel 
ei tohiks esineda mootori töö ebastabiilsust 
ja rikkeid põlemisjääkide ladestumise 
tõttu. Väiksem kuumenemine pikendab 
süüteküünalde kasutusiga.
Näiteks, enne mootori ümbertegemist 
kasutati süüteküünalt H 9 BC - 0,9 mm, 
pärast mootori ümbertegemist kasutatakse 
süüteküünalt H 8 BC - 0,7 mm.

Otsi e-kataloogist

Otsi e-kataloogist

0 242 145 502 0 242 240 618

0 241 235 752

0 242 235 668 0 242 229 659

0 242 240 592
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Uus Champion Easyvision LV klaasipuhastaja programm

Raamita klaasipuhastajad                Tavalised klaasipuhastajad

Kompaktne valik

Uue põlvkonna X1 
sümmeetriline 

„Multi Clip“ + „Retro Clip“

Lühike  
esimene & tagumine

Raamita klaasipuhastajad                Tavalised klaasipuhastajad

Esmaklassiline valik

Kompaktne valik

Otsi e-kataloogist

EF60/B01 EF50/B01

EF53/B01 EF45/B01

EF55/B01

EF65/B01

EF48/B01

EF70/B01

EF40/B01

E45/B01

Uue CHAMPION klaasipuhastaja 
programmi eesmärgid
• Lihtsustada valikut
• Määratleda selge alamkaubamärgi 
paigutus
• Muuta klaasipuhastaja programm 
jaemüügi sõbralikuks
• Tutvustada lisandväärtust andvaid 
omadusi
• Minna üle blisterpakendamisele
• Tutvustada tooteparendusi
• Laiendada ulatust
• Tugevdada Champion’i (klaasipuhastaja) 
isikupära
• Muuta tootemark turul nähtavaks

Easyvision: toote võtmeomadused

Raamita klaasipuhastajad

• Uus parendatud X1 sümmeetriline disain 
– vahetab välja olemasoleva Y1
• Uus “Universal MULTI CLIP” 7-in-1 
süsteem
• Programm laieneb 15 osanumbrini, s.h. 
uus 80 cm pikkune
• Rakenduse pikendatud ulatus uue 
ühendussüsteemiga
• RETRO CLIP X1 tutvustus, sellega 
kaasnevad väiksemad kulud – 11 
osanumbrit
   – Lisaks 1 x konkreetne 50 cm  
      klaasipuhastaja Ladale (8x3  
      konksühendus)
Tavalised klaasipuhastajad

• 13 pikkust, X6 tervikdisain eelnevalt 
paigaldatud ühendusega
• Saadaval ühe/ kahekaupa või töökoja 
pakendina
Tagumised klaasipuhastajad

• 3 osanumbrit, X7 plastmassist harjad 
populaarseteks rakendusteks
Pakend

• Uus, parendatud blisterpakend/ kõikjal 
uus livree

CHAMPION’i kompaktne valik

• Tavalised klaasipuhastajad > katavad 90% autopargist – 13 üksikut ja 3 tagumist
• MULTI CLIP raamita klaasipuhastajad > katavad 95% autopargist – 15 üksikut
• RETRO CLIP raamita klaasipuhastajad > katavad 90% autopargist – 11 üksikut
• Uus blisterpakend

Uus CHAMPION klaasipuhastaja programm

2014. aasta esimeses kvartalis muudetakse CHAMPION LV klaasipuhastajate valikut 
lihtsamaks ning see määratletakse uuesti.

Uued pakendamisomadused: QR kood

Lõppkasutaja tugi:

• leiab õiged harjad;

• leiab harjaga seotud sõiduki;

• vaatab filmi paigaldamise kohta.

Uued pakendamisomadused

• Selge Champion & Easyvision tootemarkide maine kujundamine
• Selge osanumbri tähistus (samuti ka peal)
• Harja tüübi ja # selge tähistus
• Tooteliik/ kasu
• Rakendatavad mudelid
• Toode on nähtav & ühendusi hoitakse ohutult
• Täiesti hermeetiliselt suletud blisterpakend
• 62mm lai – maksimaalne mahutavus
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klassikaline pinnakate

epoksüester-pinnakate

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

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

info@sidem.be | www.sidem.be

Eelised: 
• Optimaalne kaitse korrosiooni eest

• Suurem vastupidavus diisli ja õli toimele

•

•

•

 Ühesugune väljanägemine terve pinna ulatuses

 Värvkatte parem vastupidavus

 Vastupidavus soolaga pihustamise katses 240 tundi

SIDEM VÄRVIB 
KORPUSED
EPOKSÜESTRIGA
SUKELDUSKATMISE 
TEEL

Avastage veel muudki selle uuenduse ja Sidemi kohta
meie tootemargi uuelt veebilehelt www.sidem.be või
võtke meiega ühendust täiendava teabe saamiseks.

Innovatiivne 

toote

täiustamine!



25

Hooajalised tooted

CONTITECH hammasrihma komplekt 
koos veepumbaga: kõik vajalik ühes pakis 

Veepumbakomplekt ContiTechilt, mis tagab töökodade töökindluse. 
ContiTech Power Transmission Group valmistab täiskomplekte, mis sisaldavad lisaks hammasrihmale ning pingutus- ja juhtrullidele 
ka veepumpa. Seda valikut täiendatakse pidevalt. Hammasrihma väljavahetamisel tuleks sarnaselt pingutus- ja juhtrullidele välja 
vahetada ka veepump. Ainult sellisel viisil saate tagada süsteemi laitmatu töötamise, mis tagab kliendi rahulolu.

Otsi e-kataloogist

CT1010WP1 CT1028WP4

CT1015WP1 CT1028WP5

CT1025WP2

CT1028WP2

CT1028WP3

CT1028WP6

CT1028WP7

CT1035WP1

Otsi e-kataloogist

CT1035WP2 CT1035WP3

CT1043WP1 CT1043WP2

CT1044WP1

CT1051WP1

CT1045WP1

CT1051WP2

Kui veepump lõpetab töötamise pärast 
pingutus- ja juhtrullide ning hammasrihma 
väljavahetamist ülevaatuse ajal, peab 
sõidukijuht tasuma kogu kahjustuse eest 
üksinda. Remondiröökoda peaks teavitama 
mootorsõiduki juhti vastavast riskist. 
Veepumba nõuetekohane funktsioneerimine 
on väga tähtis. Veepump transpordib 
jahutusvedeliku läbi mootori veekontuuri, 
tagades sel viisil ühtlase töötemperatuuri. 
Rikkis veepump põhjustab kiiresti 
ulatusliku kahjustuse, mis võib hõlmata 
ülekuumenenud mootorit või kahjustunud 
veoratast kuni hammasrihma kahjustuseni. 
Halvima stsenaariumi korral võib see 
põhjustada mootoririkke.
Peale selle annavad ContiTechi komplektid 
remondi- ja hooldustöökodadele selle eelise, 
et nad ei pea osi tellima individuaalselt, 
ning kõik osad sobituvad täpselt üksteisega. 
See lihtsustab administreerimisega seotud 
tööülesandeid, mis hõlmavad kaupade 
tellimist ja vastuvõtmist, ning suurendab 
kindlustunnet. Samuti on kliendil võimalik 
saada tehnilist tuge ühest allikast, erinevate 
elementide jaoks on nõutav ainult üks 
lao asukoht ning ülekandesüsteemi kõigi 
komponentide väljavahetamine ühes 
tööetapis on kasulik majanduslikus mõttes. 
Nii nagu kõigi ContiTechi toodete puhul, 
on tõsi see, et kõik veepumbakomplekti 
kuuluvad osad on ka autoosade järelturu 
jaoks toodetud originaalseadmete valmistaja 
kvaliteediga.
Tänu rohkem kui 100 veepumbakomplektile 
katab ettevõte üle 90% kõigist tähtsatest 
rakendustest, milles hammasrihm käitab 
veepumpa. Laiaulatuslikku teavet sõiduki 
rakenduste kohta leidub töökodadele ja 
müügiesindustele mõeldud portaalides 
aadressil www.contitech.de/aam-en. 
Veebikataloog on saadaval aadressil  
www.contitech.de/aamcat ja toote 
teabekeskuses (Product Information Center – 
PIC) aadressil www.contitech.de/pic.

Otsi e-kataloogist



26

Hooajalised tooted

Uus Gates Micro-V® Horizon™ 
rahuldamaks kõiki olemasolevaid autopargi vajadusi

Gates tutvustab Micro-VR Horizon™ Gates on autotööstuse üks juhtiv hammasrihmad ja pingutite tootja, kes tutvustas hiljuti 
turul uut revolutsioonilist toodet: Micro-VR Horizon™. See mitmesoonega rihm on turul kõige kaasaegsem ning see töötati välja 
spetsiaalselt mootorite uusima põlvkonna jaoks, mis muutuvad üha kompaktsemaks ja võimsamaks ning mis annavad voolu 
paljudele lisadele.

Kompaktsemad mootorid, rohkem 
nõudmisi suurenenud mugavuse 
rahuldamiseks

Uue põlvkonna mootorid võivad olla 
küll väiksemad kui nende eelkäijad, kuid 
vastupidine kehtib mootorite töövõime 
korral. Volkswagen Golf on hea näide. 1990. 
aastal oli 1,6-liitrise bensiinimootoriga Golf’i 
maksimaalne võimsus 51kW. Uus põlvkond 
oli 2000. aastal võimeline 1,4-liitrise mootoriga 
saavutama 55kW. Uusima põlvkonna 
1,2-liitriste mootorite võimsus on 77kW. Lisaks 
sisaldab peaaegu kõikide tänapäeva autode 
standard varustus roolivõimu ja kliimaseadet 
ning ka populaarsed lisad, nagu näiteks 
elektrilised istmed, istmesoojendus ja autosisene 
multimeediasüsteem on kiiresti muutumas 
tavapäraseks. Aastate jooksul on generaator 
ridamisi arenenud, nüüd toodab see 150A 
voolu 60A asemel ning jõuülekande puhul 
kaasnevad sellega märkimisväärsed tulemused. 
Micro-V® rihm on suhteliselt uus komponent, 
mida tutvustati uutel mootoritel 1990ndatel 
aastatel. Vanematel mootoritel on vähem 
keerulisemate ajamite jaoks endiselt V- rihmad. 
Mootori areng sisaldab peamiselt suurema 
kaliibriga lühemat käiku. Ford C-Max on 
varustatud 3-silindrilise 1000 CC mootoriga, 
mida hakatakse kasutama ka mudelil Mondeo 
1.0.
Samuti on suurenenud ka diiselmootorite 
populaarsus: Renault Clio 1990 D, mille 
1,9-liitrise mootori võimsus oli 47 kW, 
pakun nüüd 1,5-liitrist mootorit 78 kW 
võimsusega. Kaal ei vähenenud mitte 
ainult väiksema mootori tõttu vaid ka uute 
komposiit- või kergmetallist valmistatud osade 
tõttu. Kergekaalulise mootori suurenenud 
võimsuse tagajärjel tekib rohkem väntvõlli 
väändevõnkeid ja kõikumisi, mis vajavad 
uusi osasid, nagu näiteks vabakäigusiduriga 
generaatori rihmaratas OAP (Overrunning 
Alternator Pulley) ja väändevõngete summuti 
TVD (Torsional Vibration Damper), mida 
kasutatakse lisaajamiga. Micro-V® roll on 
muutunud praktilisest generaatorit ringi ajavast 
osast ohutuse osaks, mis sageli paneb tööle 
roolivõimendi pumba.

Rihmadele esitatavad suuremad 
nõudmised

Eelpool loetletud tegurid mõjutavad otseselt 
Micro-V® rihmale esitatavaid nõudeid. Skeem 
(joon. 1) näitab, et mitte ainult mootor ei ole 
muutunud väiksemaks, vaid ka rihmarattad 
ise on väiksemad. Kuna ajamis asuvate 
rihmarataste läbimõõt on väiksem (kollane), 

siis peab rihm olema painduvam, et tulla toime 
pöörlemisraadiusega (sinine), kuna see on 
koht, kus rihma kannab jõu rihmarattale üle. 
Rihm jõuab rihmarataste vahel maha jahtuda 
(punane), kuid tänu lühematele vahemaadele 
rihmarataste vahel on rihmal selleks vähem 
aega. Kompaktsem mootoriruum tekitab 
kapoti all kõrgemaid temperatuure esitades 
sellega suuremaid nõudmisi isegi rihmale.

Lähemalt Micro-VR Horizon™ rihmast

Tänu oma uuele ja arenenud konstruktsioonile 
vastab Gates Micro-V® Horizon™ rihm 
tänapäeva kompaktsete mootorite kõrgetele 
spetsifikatsioonidele.
Micro-V® rihm koosneb kolmest 
komponendist (joon. 3): alumine kiht ehk 
soone pool (1), vahekiht (2) ja pealmine kiht 
(3).

Joon. 1 – Vana ja uue generaatori skeem. Uus Gates 
Micro-V® Horizon™ rihm on kompaktse struktuuri tõttu 
spetsiaalselt välja töötatud väiksema läbimõõdu, lühema 
pingutuse pikkuse

ja kõrgemate temperatuuridega rihmarataste jaoks.

Kollane = väiksem rihmaratas

Punane = lühem vahemaa

Sinine = väiksem painderaadius

Joon. 2 – Joondamisveal on lühema rihmarataste 
vahelise kauguse tõttu palju suurem mõju.

Joon. 3 Micro-VR rihm koosneb kolmest 
komponendist: alumine kiht ehk soone pool (1), 
vahekiht (2) ja pealmine kiht (3).

Micro-V® Horizon™ rihma EPDM kummist 
alumist kihti on tugevdatud kiududega ning 
see püsib stabiilsena laia temperatuuride 
vahemiku jooksul. Gates’i poolt välja töötatud 
ja toodetud ühend garanteerib muretu 
toimimise temperatuuridel -40°C kuni 
+140°C. EPDM kumm on väga vastupidav ka 
kapoti alla juhtuda võivatele võimalikele õli ja 
jahutusvedelike leketele. Gates pakub järelturu 
jaoks täielikku EPDM rihmade valikut.
Micro-V® Horizon™ rihmade keskmine 
kiht koosneb standard rakenduste korral 
polüestrist valmistatud venivatest nööridest, 
teiste rakenduste korral võivad venivad nöörid 
olla tehtud nailonist (Stretch Fit™ rihm) või 
aramiidist (nt. ülirasked ajamid).
Gates’i ainulaadne pealmine kiht koosneb 
omakorda sellisel koel asuvast EPDM ülakihist, 
mis suurendab painduvust ainulaade sinise 
kleepuva kihi abil. Värviline kleepuv kiht 
põhineb Gates’i kogemusel VAG kontserni 
OE rihmadega. Antud sinine kiht on rihma 
küljelt selgesti nähtav. Micro-V® Horizon™ 
rihm eristub nii selgelt teistest turul olevatest 
rihmadest. Gates on tähelepanu pööranud ka 
profiilile ning soone nurkadele ning samuti 
ka struktuurile. Micro-V® Horizon™ rihm 
on endiselt vaid 4,2 mm. See põhineb OE 
trendil ökonoomsemate mootoriosade suunas 
järgides Euro 5 ja Euro 6 nõudeid. Soone nurk 
on kohandatud 42 kraadini, mis on hetkel 
OE osade puhul Micro-V® rihma standard, et 
optimeerida rihma suunamist rihmarattasse.

Joondamise probleemid

Valesti joondatud rihmarataste mõju on 
kompaktsemate mootorite korral suurem 
probleem. Eelmise põlvkonna mootorite puhul 
ei olnud 1 mm joondusviga kriitilise tähtsusega, 
kuna kahe rihmaratta vahel oli piisav vahemaa 
(joon. 2), kuid kompaktse mootori puhul võib 
samasugune joondusviga põhjustada tõsised 
probleeme. Kuigi rihmarataste vahe on lühem, 
liigub rihm palju suurema nurga all (joon. 
2). Joondusprobleem tekitab enamasti ainult 
ühe komponendi välja vahetamine ajamis. 
Võimalik on ka, et pingutites ja jooksurullides 
esinev nähtamatu kulumine võib takistada 
joondamist.
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Ohutus on esimesel kohal

Tänapäeval peetakse soonelist rihma väga 
oluliseks ohutuse komponendiks. See paneb 
liikkuma nii palju erinevaid komponente, et 
isegi kui ühega nendest juhtub midagi, siis 
võib see tekitada juba ohtliku olukorra. Ükski 
auto ei saa töötada ilma rihmata, aga mis 
juhtub, kui rihma läheb katki hetkel, mil olete 
tegemas järsku pööret? Roolivõim lõpetab 
töötamise ning üllatunud juht ei suuda 
takistusi õigel ajal vältida.

Gates’i tugiapp IPhone’le ja Android 
telefonidele

Peale Gates’i veatu rihma kvaliteedi sõltub 
väga palju ka teistest ajami komponentidest: 
komponentide õige paigaldus ja õigeaegne 
vahetus on väga olulised. Gates toetab 
mehhaanikuid pakkudes neile tehnilisi 
koolitusi ja OE teavet sisaldavaid infolehti.

Aga see sisaldab palju enamat...

Gates on välja töötanud ka uue tööriista, millega saab kontrollida 
nii rihma kui ka rihmarataste kulumist. Pakendil olev QR kood 
juhatab mehhaaniku otse konkreetset toodet puudutavale Gates’i 
kodulehele, tehnilise informatsiooni „aardekambrisse“. Gates 
on välja töötanud ka iPhone’le ja Android telefonile mõeldud 
rakenduse, millega on võimalik kõigest mõne sekundiga kontrollida 
rihma seisukorda ilma rihma maha võtmata.

Micro-V® Horizon™ rihmaga on kaasas kogu informatsioon, mis 
on vajalik selle õigeks paigaldamiseks ja hoolduseks. Gates usub, 
et sel moel saavad mehhaanikud ilma igasuguste probleemideta 
tööle asuda.

Otsi e-kataloogist
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Otsi e-kataloogist
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Nissens kütteseadmed

Sõiduki küttesüsteem tagab mõnusa kliima terve aasta läbi ning see on eriti tähtis külmade ilmade saabudes sügisel ja talvel. Tekitab 
kabiinis mõnusalt sooja õhu ja suurendab ohutust, eemaldades udu sõiduki aknaklaasidelt. Soojendi on süsteemi süda, olles ühendatud 
mootori jahutussüsteemiga ja paiknedes armatuurlaua taga. See pealtnäha lihtne komponent nõuab aga väljavahetamisel mehhaaniku 
erioskusi, sest armatuurlaud tuleb lahti monteerida. Soojendi kasseti sisse pääsemiseks ja kõigi komponentide õigeks paigaldamiseks 
võib kuluda mitu tundi. Ärge võtke endale riske, valides kõige odavamad madalakvaliteedilised soojendid. Kõik Nissensi soojendid 
toodetakse vastavalt rangetele kvaliteedistandarditele ning nende kvaliteet on testitud, et tagada pikk kasutusiga.

LAI VALIK JA 
KONKURENTSIVÕIMELISED HINNAD

Nissens täiustab pidevalt oma tootevalikut 
ning uurib põhjalikult suurimate turgude 
autoparke, et täita järelturu nõudeid parimal 
võimalikul viisil. Seetõttu hõlmab Nissensi 
pakkumine Euroopa ja Aasia sõiduautode 
ja furgoonautode ning veokite kõige 
populaarsemaid soojendi mudeleid, mis kõik 
on saadaval sobiva, atraktiivse hinnaga.

KVALITEET JA PIKK KASUTUSIGA

Kõik Nissensi soojendid on toodetud 
ja täiustatud vastavalt rangetele 
kvaliteedistandarditele ning parimaid 
toormaterjale kasutades. Kõik soojendid 
on katsetatud, et tagada nende vastavus 
kvaliteedinõuetele, garanteerides sel 
viisil nende pika kasutusea. Soojendi 
väljatöötamisprotsess hõlmab paljusid 
olulisi katseid, mis võimaldavad uurida ja 
katsetada soojendi funktsioone vibratsiooni, 
rõhuimpulsi, soojuspaisumise, korrosiooni 
ja lõhkemise abil, aidates kõrvaldada 
lekkimise, soojenduse ebapiisava toimimise 
või kvaliteediprobleemidega (nt õlijääkidest 
tingitud lõhnad jms) seonduvaid ohtusid.

LIHTNE JA KIIRE PAIGALDUS

Nissensi soojendid on viimistletud 
viimse detailini. Need asetuvad sujuvalt 
paigalduskassetti armatuurlauas, tagades 
sel viisil probleemideta ja kiire paigalduse. 
Vajaduse korral varustatakse soojendid 
täiendavate ühenduste ja spetsiaalse 
vahtkummiga, mis kuuluvad teatud mudelite 
originaalvarustusse.

TÕHUS SOOJENDUS

Nissensi soojendid on varustatud torudesse 
sisseehitatud turbulaatoritega, mis tagavad 
kuni 15% kõrgema soojendusvõimsuse.
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Professionaalsed ja kvaliteetsed CRC tooted

CRC on tuntud professionaalidele kasutamiseks mõeldud aerosoolide ja määrdeainete, korrosioonitõrjevahendite ja keemiliste 
hooldusvahendite tootjana.  

Me oleme enda üle uhked, sest suudame tagada oma toodete kõrge kvaliteedi, suurepärase toimivuse ja vastavuse standardite 
nõuetele. Meie tootearenduse meeskond töötab pidevalt välja uusi tooteid ning täiustab olemasolevaid, et hõlbustada teie tööd 
ning aidata teil töötada kiiremini ja ohutumalt.

Ettevõtte CRC Industries kohapealne tootmine võimaldab tagada kontrolli kõigi tootmisprotsesside üle. Kõik toormaterjalid ja kogu 
lõpptoodang on allutatud rangeimatele katsetele meie kvaliteedikontrolliosakonna poolt. Proovivõtmine igast partiist tagab ühtse 
kvaliteedi ja toimivuse.

ISO 9001:2008 CRC omab ISO 9001:2008 sertifikaati ning järgib rangeimaid kvaliteedinorme tootearendustöö kõigis 
valdkondades.

Ettevõtte CRC Industries tootmine omab ISO 9001 sertifikaadi (ISO: Rahvusvaheline 
Standardiorganisatsioon) juba 1996. aastast. ISO sertifikaadi hüved jõuavad meie klientideni toodete ja 
teenustega, mis on esmaklassilise kvaliteediga, keskkonnahoidlikud, ohutud ja töökindlad.

AD Baltic tahab Teid aidata sõiduautode remonditöödel ja vähendada mitmesuguste vigade tõenäosust, tõhusalt kaitsta 
mitmesuguseid komponente võimaliku keskkonna- ja temperatuurimõju või kulumise eest. AD poolt pakutavate toodete hulgast 
leiate:

„CRC 5-56“ 
Tootekood: 5-56 300 ML

Universaalne määrdeaine;
Tõrjub niiskuse;
Kaitseb elektririkete eest;
Määrib, vabastab roostetanud ja 
korrodeerunud kinnitusdetailid ja 
mehaanilised komponendid.
Kaitseb niiskuse ja korrosiooni eest.

„CRC Copper paste“ (vasemääre) 
Tootekood: COPPER PASTE 300 ML

Kaitseb polte, tihendeid ja muid 
ühendusosasid kinnikiilumise eest;
Vastupidav väga kõrgetele 
temperatuuridele;
Veekindel;
Paistab silma korrosioonivastaste 
omadustega.

„CRC Brakleen“ 
Tootekood: BRAKLEEN 500 ML

Tugevatoimeline ja kiiresti kuivav 
puhastusvahend piduritele;
On mõeldud kiireks ja tõhusaks mustuse, 
määrdeainete, piduriklotside tolmu ja muu 
mustuse eemaldamiseks;  
Ei jäta jääke;
Sobib piduri- ja siduriketaste 
puhastamiseks.

„CRC Multilube“ 
Tootekood: MULTILUBE 500 ML

Multifunktsionaalne määrdeaine;
Veekindel, vastupidav vibratsioonile ja 
kõrgele survele;
Määrdeaine viskoossus tagab hea 
nakkuvuse määritava pinnaga ja ei lase 
määrdel tilkuda;
Sobib suurepäraselt ilmastikutingimuste 
mõju eest kaitsmata kohtade määrimiseks.

„CRC air sensor clean“
 Tootekood: AIR SENSOR CLEAN 200 ML

Vahend on mõeldud õhuvoolumõõturite 
puhastamise jaoks.
Puhastab tõhusalt ja taastab 
õhuvoolumõõturi sensorite tundlikkust, 
kergendades sel viisil mootori käivitamist 
ning taastab selle sujuva töö. 

„CRC Rost flash“ 
Tootekood: ROST FLASH 500 ML

Kiiresti vabastab korrosiooni poolt 
mõjutatud kinnitusdetailid;
Muudab rooste- ja mustusekihi praguliseks 
tugeva termolöögiga (kuni -40 ˚C). 
Vabastab metalldetailid, mis on kinni 
kiilunud mustuse, rooste, korrosioonikihi või 
kuivanud konsistentsete määrete tõttu;
Imendub kiiresti.
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SWAGi kettülekanded: pool eluaega!

Plokikaanes paiknevaid nukkvõlle on nukkvõlliketid vedanud juba viimase sajandi algusest alates. Kaasaegsetes autodes 
kasutatakse nii nukkvõllikette kui nukkvõllirihmasid. Mõned tootjad, nagu Mercedes ja BMW, on jäänud lojaalseks traditsioonilisele 
kettülekandele ning erinevad Aasia tootjad kasutavad samuti nukkvõllikette. Ka väiksemad mootorid (Smart, VW, Opel/Vauxhall) ja 
hübriidkonstruktsioonid varustatakse eelistatavalt kettidega.

Kettidel on märkimisväärsed eelised

Võrreldes nukkvõllirihmadega on 
nukkvõllikettidel suhteliselt pikem 
eluiga. Kuigi kasutatakse ka õlis töötavaid 
nukkvõllirihmasid (nt Ford 1.0 EcoBoost 
mootor), mis võimaldavad saavutada 
240 000 km (või 10 aastat) läbisõiduga 
hooldusintervalli pikkused, on ketid 
üldises võrdluses palju kulumiskindlamad 
ja ületavad vastupidavuselt sõiduki tervet 
tööiga.

Kuigi mootori tootmises on kettülekande 
kulud rihmülekande kuludega võrreldes 
suuremad, tasuvad need ennast ära, sest 
tänu esmaklassilisele kulumiskindlusele 
ja väikestele remondikuludele peab 
kettülekanne vastu sõiduki terve 
eluea. Võrreldes rihmajamiga pakuvad 
nukkvõlliketid veel täiendavat eelist, 
sest võimaldavad komponentide vahel 
paiknevate tühimike sildamist ja suurte 
jõudude ülekandmist.

Väiksed erinevused tootmises

Üks keti puudusi võrreldes 
nukkvõllirihmadega on suurem 
müra. Seda saab osaliselt vähendada 
juhikute, ketipingutite ja kummikattega 
ketirataste abil. Joonisel 1 on näidatud 
kvaliteetse üherealise keti üksikasjalikud 
tootmisetapid. Pärast mõneajalist töötamist 
ketid venivad, kuid kõrgekvaliteediliste 
kettide puhul kompenseeritakse seda 
tehase eelpikendusega ja keti kasutamisega.

Joonis 1. Üherealise nukkvõlliketi põhikonstruktsioon. Üksikute ketiosade tootmine.

Sõidukites kasutatavate kettide tüübid:

Pukskett – üherealine ja kaherealine

Suurepärase kulumiskindluse ja 
minimaalsete hõõrdekadudega kett.

Rullkett – üherealine ja kaherealine

Akustiliselt optimeeritud kett, mille rulliku 
ja puksi vahel on müra summutav tühimik, 
pluss suurepärane kulumiskindlus 
ülikiirete rakenduste puhul. 

ÜHENDUSPLAATIDE TOORIK HÜLSID/RULLID TIHVTID

Terasplaat

Traditsiooniline lehtstantsimine 
Lõikamine 

Täppis-väljalõikamine

Karastamine ja noolutamine 
Trummeldamine

Sisemine ühendusplaat

Mähkimine
Kalibreerimine

Trummeldamine
Tsementiitimine
Pindkalestav haaveldamine

Terasplaat

Pressimine hülssides

Rullide 
montaaž

Terastraat

Lõikamine
Vormimine
Lihvimine

Kuumtöötlus
Kroomimine või gaas-nitriitimine
Trummeldamine

Ühendamine Õlitamine KontrollimineMontaaž

Hammaskett

Peaaegu müratu kett, millel on 
suurepärane kulumiskindlus.
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Punktid, mida on vaja meeles pidada 
nukkvõlliketi väljavahetamisel

Palun pidage meeles, et nukkvõlliketi 
väljavahetamisel tuleb välja vahetada 
ka sellega seotud komponendid! Koos 
kettülekande nulkkvõlliketiga kuluvad 
tavaliselt ka juhikud, kinnitusdetailid, 
ketipingutid ja ketirattad. Nende 
komponentide kvaliteet ning valmistus 
on tavaliselt kõige suurema tähtsusega 
kettülekande ohutuse ja vastupidavuse 
tagamise seisukohalt. Koos SWAGi 
originaalsete nukkvõlliketi komplektidega 
saavad hooldus- ja remonditöökojad ka 
täieliku remondikomplekti, mis sisaldab 
ketipinguteid, juhikuid ja ketirattaid 
(nt nukkvõlliketi komplekt Opel 2.2 
bensiinimootorile Z22Y, vt joonis 2).

Paigaldust tuleb teostada vastavalt tootja 
juhistele ning kasutades tootja poolt 
soovitatud tööriistu. Nukkvõlliketid 
peavad olema korralikult määritud, 
et tagada pikk tööiga. Seetõttu on 

probleemideta funktsioneerimise tagamise 
seisukohalt äärmiselt tähtis regulaarselt 
kontrollida mootoriõli taset ja kinni 
pidada sõidukivalmistaja poolt kindlaks 
määratud hooldusintervallidest (pöörata 
tähelepanu õli kategooriale). Vale õli 
kasutamine võib põhjustada keti ja 
eelkõige juhtrullikute kiire kulumise.

Kasutage originaalseadme kvaliteediga 
SWAGi varuosi, mis on läbinud 
nõuetekohase katsetamise. Täieliku 
tootevaliku leiate aadressil:  
www.swag-parts.com

Joonis 2. Nukkvõlliketi komplekt

Allpool on toodud erinevad näited kettülekannetes esinevate 
probleemide ja nende võimalike põhjuste kohta:

1 Probleem: Nukkvõlli hammasratas on läbistanud klapikaane.

Võimalikud põhjused: Nukkvõlli hammasratta paigalduskruvid 
on paigaldamata. Kruvide paigaldamine on kohustuslik ning seda 
tuleb teha vastavalt tootja juhistele.

2 Probleem. Nukkvõll on mõranenud.

Võimalikud põhjused: Valesti teostatud paigaldus. Mootoris tuleb 
ketipinguti lähtestada enne paigaldamist. Antud juhul seda ei ole 
tehtud.

Tulemus: Keti pingsus on liiga suur.

3 Probleem. Nukkvõlli hammasratta hammas on mõranenud või 
küljest ära murdunud.

Mootoris esineb müra.

Võimalikud põhjused:  Välja vahetati ainult kett.

Nukkvõlli hammasratas oli juba tugevasti kulunud.

4 Probleem. Klapikaanes on auk.

Võimalikud põhjused:  Võimalikud põhjused. Juhik on mõranenud 
ja seetõttu on mõranenud ka kett.

Kontrollimine ja hindamine

Põhimõte seisneb selles, et korraliku 
määrdega ketid on peaaegu hooldusvabad. 
Kuid küsimus võib kerkida esile siis, kui 
nukkvõllikett ja eriti selle kõrval paiknevad 
komponendid tuleb välja vahetada. Allpool 
on loetletud tingimused, mille esinemisel 
tuleks kettülekannet kontrollida ja 
vajadusel parandada.

• Keti liikumisega kaasneb müra (nt 
lõgisemine või plagisemine).

• Ajastus ei ole õige või mootori võimsus 
on vähenenud (kett on tugevasti välja 
veninud).

• Ketipinguti on täielikult kulunud 
(seda on võimalik näha ainult täieliku 
lahtimonteerimise korral).

• Ebatavalised signaalid nukkvõllidelt ja või 
täisnurga all painutamise andurilt.

• Keti väljavahetamine nõuab väga väikest 
pingutust (vältige järgnevaid kahjustusi ja 
remonti).
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Praktilised nõuanded filtri vahetamiseks

Vali. Veenduge, et filter sobib plaanitud 
rakenduseks. Remonditöökojal on võimalik 
kahtlused väga kiiresti hajutada klikates vaid 
MANN-FILTER online kataloogile aadressil 
www.mann-filter.com. Õige filtri kasutamine 
hoiab ära talitlushäired, tagab mootori piisava 
õlivarustuse ja aitab õlirõhul peale mootori 
käivitamist kiiresti tõusta. Võimalik on 
vältida sobimatu kuju ja suurusega tihendi 
kasutamisest tingitud kiiremat kulumist, 
mootori kahjustamist ja lekkeid.

Kontrolli. Filtrit tuleb enne paigaldamist 
kontrollida veendumaks, et see on terve ja 
vigastamata. Kui filter on saanud transpordi 
ajal kahjustada, siis võib antud kahjustus 
põhjustada lekkeid, takistada filtril korralikult 
töötamast või põhjustada talitlushäireid või 
suurendada filtri kulumist.

Puhasta. Puhas töökeskkond muudab filtrite 
vahetamise juures väga palju. Puhtus ei lase 
mustusel ja saasteainetel sattuda süsteemi, 
see hoiab ära talitlushäired või isegi kogu 
süsteemi rikke.

MANN -FILTER eksperdid räägivad, kuidas vahetada kiiresti õlifiltrit samal ajal mootorit kaitstes.

Õlifiltri vahetus nõuab teatud hoolsust tagamaks, et filter paigaldatakse õigesti ja puhtalt. Kui defekt jääb märkamatuks, võib 
tekkida lekkeid ning suurem kulumine, mis võib mootorit püsivalt kahjustada. Seega on oluline puhastada tihenduspind, pingutada 
filter õige pöördemomendini, paigaldada filtrielement õigesti ning veenduda, et paigaldatakse ainult kahjustamata ja sobivad filtrid.
MANN-FILTER on kogunud kokku kõige olulisemad nõuanded filtrite paigaldamiseks.

Nõuanded õlifiltrite 
paigaldamiseksi

Puhasta. Mootoriploki ja/ või filtripea 
tihenduspind tuleb enne uue pöörleva 
filtri paigaldamist puhastada. Puhastamine 
hoiab ära lekked tihenduspinnal ja õlikaod.

Õlita. Uue pöörleva filtri tihendit 
tuleb enne filtri paigaldamist õlitada. 
Vastasel korral on filtri mahavõtmine 
järgmise hoolduse käigus raskendatud 
ning aeganõudev. Lisaks sellele kaasneb 
uue filtri liiga väikesel pöördemomendil 
pingutamisega suure nakkeomadusega 
„kuiv“ tihend, mis põhjustab lekkeid. 

Pinguta. Tähelepanu pöörleva filtri 
pingutamisel! Filtri pingutamine võtmega 
võib kahjustada filtrikorpust, tekitades 
näiteks sälkusid, mille tulemusel võivad 
katkised kohad määrdeaine löökide 
tulemusena suureneda. Selle vältimiseks 
on väga oluline jälgida pöörlevale 
filtrile trükitud paigaldusjuhendite iga 
üksikut sammu. Nagu on toodud ka 
paigaldusjuhendis, tuleb pöörlevat filtrit 
käsitsi pingutada.

Nõuanded pöörlevate filtrite 
vahetamiseksi

Paigalda. Filtrielemente tuleb väga 
hoolikalt paigaldada, et need läheksid 
õigesse kohta korpuse ülaosas. 
Paigaldamise käigus jälgige otsaplaatidel 
asuvat „oben/top“ (ülaosa) märgist, kuna 
see aitab õlirõhul kohe peale mootori 
käivitamist tõusta. Vastasel korral voolab 
õli peale mootori seiskumist ülemistest 
õlikanalitest ja filtrikorpusest tagasi 
õlivanni. See suurendab ka filtri kulumist 
ja tähendab, et filtri mustad ja puhtad 
pooled ei ole üksteisest eraldatud.

Nõuanded filtrielementide 
paigaldamiseksi
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ülekandmist.
Kui rattapoolne liigend tuleb välja vahetada, 
saavutate esialgse maksimaalse täislukustuse 
ainult siis, kui valite väljavahetamiseks UF-
tüüpi püsikiirusliigendi.

Nõuanne töökojale: püsikiirusliigendid

Ainult originaalseadme kvaliteediga veovõll suudab tagada sõiduki esialgse toimivuse.

Usaldage originaali

Veovõlli otstes paiknevad püsikiirusliigendid 
ei erine pealiskaudsel vaatlemisel üksteisest 
eriti palju.  Kuid tegelikult on neil olulised 
erinevused – aastate jooksul on liigendeid 
kohandatud vastavalt sõidukite võimsuse 
nõuete muutumisele, mille tagajärjel 
on tekkinud erinevad põlvkonnad 
püsikiirusliigendeid, mis võimaldavad 
pöördemomendi ülekandmist erinevate 
nurkade all. Kuid erinevad pöördemomendid 
nõuavad ka erinevaid liigendi omadusi. See 
ongi määrava tähtsusega veovõlli ohutuse ja 
vastupidavuse tagamisel. 

Audi A4 näide

Selleks, et saavutada parim toimivus pöörde 
sooritamisel, on tootja paigaldanud Audi A4 
alusvankrile UF-liigenditega veovõllid, mis 
võimaldavad saavutada kuni 50° pöördenurga 
ülekandmise. Kuid töökodasid varustatakse 
nimetatud sõidukite tarvis aeg-ajalt ka selliste 
liigenditega, mis võimaldavad ainult kuni 
47° pöördenurga ülekandmist. Ning see seab 

piirangu pöörderingile. Suurim koormus, mis 
rakendub liigendile ratta täispöördel, võib 
purustada kuuli separaatori ja põhjustada 
liigendi enneaegse kulumise. 

Fiat Ducato näide

Suurema pöörderingi saavutamiseks ja seega 
ka toimivuse parendamiseks hakkas Fiat 
traditsiooniliste AC-tüüpi püsikiirusliigendite 
asemel kasutama UF-liigendeid. See 
tähendab, et nende osade väljavahetamisel 
peate esialgse toimivuse ja ohutuse 
saavutamiseks kasutama asendusosana 
kindlasti UF-liigendit.
 Ainult originaalne asendusliigend tagab 
originaalliigendi täieliku toimivuse! Osade 
väljavahetamisel tuleb seda kindlasti 
arvesse võtta. Usaldage SPIDANit – see on 
tootemark, mis kuulub originaalseadmete 
tarnijale, kontsernile GKN. 
GKN-i tehniline nõuanne UF (undercut free) 
liigendid  Püsikiirusliigend, mis võimaldab 
maksimaalselt üle 50° pöördenurga 

UF-liigend

Originaalseadme kvaliteet, mis annab remondi- ja 
hooldustöökodadele kindlustunde: veepumbakomplektid ContiTechilt.

Hammasrihmakomplekt CT 884 K1 / CT 990 K1 ja K2, erinevad Opeli ja Saabi mudelid Saab 2.5 / 2.6 / 3.0 ja 3.2 V6

Probleem:
Pärast lühiajalist kasutamist on hammasrihm 
hakanud pingsuse puudumise tõttu 
„hüppama”.

Põhjus:
Pingutusrulli kruvi on purunenud ning 
põhjustanud ootamatu pingsuse vähenemise.

Lahendus:
Pingutusrulli tehaseseadistust koos eelnevalt 
paigaldatud kruviga ei või kasutada. Mõlema 
pingutusrulli kruve tuleb pingutada kuni 40 Nm  
vastavalt tootja poolt määratletud häälestusprotsessile.

Delphi kuulliigendi väljavahetamine

Kuidas seda teha? Kuulliigendi väljavahetamine – TC1192 (Volvo S60, S80, V70, XC70 19998)
Sümptomid: lõtk vedrustuses, alumise vedrustuse kloppimine
Alternatiivne paigaldus
Lahendus: Kuulliigendi TC1192 väljavahetamisel on oluline toimida väga ettevaatlikult kuulliigendi eemaldamisel pesast.

Samm 1.
Eemaldage liigend pesast, kasutades kuulliigendi sõrmel liughaamrit. Liughaamri kasutamine minimeerib pesa ääriku kahjustamise ohtu. Ärge kunagi 
kasutage meislit selle töö tegemisel.
Samm 2.
Kui liigend on rummust eemaldatud, tuleb rummu ava sisemus hoolikalt puhastada elektrolüütilise reaktsiooni tõttu alumiiniumist rummu ja terasest 
liigendi vahel. Rummu ava puhastamata jätmine raskendab kokkumonteerimist.
Samm 3.
Paigaldage liigend tagasi. Kasutada tuleks spetsiaalset tootja poolt soovitatud tööriista. Ainult alternatiivne paigaldusjuhend. Paigaldamisel ei ole soovitatav 
kasutada kinnituspolte liigendi alla tõmbamiseks, kuna need ei ole tsentreeritud. Selle tagajärjel võib liigend jääda viltu, kahjustades mõlemat komponenti. 
Polte võib kasutada ainult joondamise otstarbel.
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BOSCHI DIISLI  
SISSEPRITSESÜSTEEMI OSAD

Täiendava tehnilise teabe saamiseks palun pöörduge tootejuhi poole.
Toivo Lukas    +372 502 6593; t.lukas@adbaltic.ee

Kutsume teid ostma BOSCHi hoolduskomplekte, kõrgsurvepump-
asid, pihusteid, varuosi ja muid komponente.

Kõigisse AD Balticu müügipunktidesse on installitud BOSCHi teabesüsteem 
ESItronic, mis hõlbustab BOSCHi diislisüsteemi osade otsingut. 

Kasutage spetsiaalset tellimissüsteemi, mis annab teile eelise, võimaldades 
BOSCHi tooted (ilma transpordi kuluta) kätte saada ühe tööpäeva jooksul!  
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Telemaatika ja sõidukite järelturg:  
traadita ühendus sõidukis

„Võrku ühendatud mobiilsuse“ suunas

 Traadita telemaatikatehnoloogiad 
on kiiresti kaasaegsete sõidukite 
uue evolutsiooni osaks saamas – me 
siseneme „võrku ühendatud nutiauto“ 
maailma. „Võrku ühendatud nutiauto“ 
muudab meie sõiduviisi ja seda, kuidas 
oma isiklikust mobiilsusest mõtleme. 
Uued sõidukitehnoloogiad toetavad 
ohutusfunktsioone nagu hädaabikõned 
(eCall) ja abi masinarikete puhul (bCall), 
ent võivad pakkuda ka laias valikus 
erinevat meelelahutust ja infoteenuseid, 
näiteks marsruudi navigeerimine, 
liiklusinfo, e-post, veebilehitsemine, 
sotsiaalmeedia, hotellide broneerimine 
või juhised lähima vaba parkimiskoha või 
tanklani jõudmiseks. Nimetatud teenused 
ja auto võime teiste võrku ühendatud 
seadmetega koos toimida tähendavad, 
et sõiduk saab aina enam ja enam meie 
igapäevase „võrku ühendatud mobiilsuse“ 
osaks.

“Suhtlev auto”

Traadita telemaatikatehnoloogiad 
võimaldavad sõidukile pidevalt 
juurde pääseda ning seda sõidu ajal 

internetis jälgida. Telemaatikasüsteem 
loob sõiduki ja selle andmete juurde 
kahesuunalise kaugvärava. Sõiduk saab 
regulaarselt oma tehnilise seisukorra kohta 
infot saata ning rikete ilmnemise korral 
nende kohta kohe ennetavalt infot saata. 
Telemaatikafunktsioonidel on suur laia 
valiku innovaatiliste teenuste toetamise 
potentsiaal, millest võib tarbijate ja 
ettevõtete kõrval ka valitsusasutustele ja 
liikluse korraldamisel abi olla.

Mida see mitmeid sõidukimarke 
hõlmavale sõidukite teenindus- ja 
remonditurule tähendab?

Hetkel pääsevad sõidukisiseste andmete 
täiskomplektidele ligi vaid sõidukitootjad, 
kui nad sõidukitega kaugjuurdepääsu 
teel oma ärisaladuse alla kuuluvate 
telemaatikasüsteemide ja ärisaladuse alla 
kuuluvate tarkvaraformaatide kaudu 

suhtlevad. Seesuguseid andmeid saab 
kasutada kaugdiagnostika või ennustusliku 
hoolduse jaoks või kontrollimiseks, 
kas sõiduk peab teenindust külastama. 
Viimatinimetatud aspekt on järjest 
olulisemaks muutumas, kuna sõidukite 
teenindusintervallid põhinevad aina 
enam tegelikele kasutusmustritele, mitte 
traditsioonilisele läbitud kilomeetrite 
arvule. Sõidukitootjad saavad sõidukiga 
kaugjuurdepääsu teel ühendust võtta ka 
sõiduki seadete või tarkvararakenduste 
värskendamiseks ilma, et sõidukit oleks 
tarvis töökotta tuua (ja sageli isegi 
sõiduki omaniku teadmata). Seesugusel 
kujul annab ärisaladuse alla kuuluv 
traadita juurdepääs sõidukitootjatele 
privilegeeritud „internetipõhist“ infot, 
see annab neile võrku mittekasutavate 
sõltumatute teenusepakkujate ees olulise 
konkurentsieelise, kuna nad suudavad 
potentsiaalseid probleeme palju varem 
tuvastada.

Otsene mõju ausale konkurentsile ja 
tarbija vabale valikule

Hetkel on sõidukitootjatel 
nende ärisaladuse alla kuuluvate 

Säilitame kõigile sõidukite järelturu osalistele õiguse võrdsele juurdepääsule ja  võrdsele infole.

BOSCHI DIISLI  
SISSEPRITSESÜSTEEMI OSAD

Täiendava tehnilise teabe saamiseks palun pöörduge tootejuhi poole.
Toivo Lukas    +372 502 6593; t.lukas@adbaltic.ee

Kutsume teid ostma BOSCHi hoolduskomplekte, kõrgsurvepump-
asid, pihusteid, varuosi ja muid komponente.

Kõigisse AD Balticu müügipunktidesse on installitud BOSCHi teabesüsteem 
ESItronic, mis hõlbustab BOSCHi diislisüsteemi osade otsingut. 

Kasutage spetsiaalset tellimissüsteemi, mis annab teile eelise, võimaldades 
BOSCHi tooted (ilma transpordi kuluta) kätte saada ühe tööpäeva jooksul!  
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telemaatikasüsteemide ülesehituse ja 
funktsionaalsuse tõttu sõidukisiseste 
andmete üle täielik kontroll. See 
võimaldab neil vabalt oma äranägemise 
järgi otsustada, kuidas andmeid 
analüüsitakse, hallatakse, jagatakse ja 
kasutatakse ning missuguseid teenused 
tarbijale pakutakse. Mõned sõidukitootjad 
on hakanud „avatud“ süsteeme pakkuma, 
aga ainult valitud ärimudelipartneritele. 
Lisaks rakendatakse seesuguste süsteemide 
puhul endiselt iga sõidukimudeli 
puhul ainulaadseid ärisaladuse alla 
kuuluvaid kommunikatsiooni ja 
juurdepääsu alaseid nõudeid, mistõttu 
sõltumatutel teenusepakkujatel ei ole 
võimalik erinevatele sõidukitele sobivaid 
praktilisi lahendusi luua. See kõik 
takistab sõltumatute teenusepakkujate 
võrdset juurdepääsu ning piirab 
seega konkureerivate remondi- ja 
hoolduspakkumiste ja muude teenuste osas 
tarbijate valikuvabadust.

Mille poolest see praegusest 
olukorrast erineb?

Täna saavad mitmete sõidukimarkidega 
tegelevad ettevõtted oma 
diagnostikaseadmed kaabelühenduse või 
„piirkondliku“ traadita ühenduse süsteemi 
kaudu töökojas oleva või tee äärde jäänud 
sõidukiga ühendada ning sõidukijuhtidest 
klientidele täpseid, õigeaegseid, tõhusaid ja 
soodsaid teenuseid pakkuda. Hetkeseisuga 
ei saa mitmete sõidukimarkidega 
tegelevad ettevõtted aga sõidukitega 
traadita ühenduse kaudu suhelda ning 
seeläbi on nad ilma jäetud tootjaga 
samaaegsest ligipääsust sõidukisisestele 
andmetele, remondi- ja hooldusinfole 
ning teenindusinfole, millele neil õigus 
on. Kirjeldatud väljakutsete tõttu tuli 
välja töötada sõltumatud alternatiivsed 
süsteemid, ent sõltumatutele operaatoritele 
kättesaadava info, funktsionaalsuse ja 
sõidukile ligipääsemises osas valitseb 
endiselt ebavõrdsus.

EL-i seadusandlusest möödahiilimise 
oht

 Kirjeldatud kõrvalejätmine õõnestab 
kehtivat EL-i seadusandlust ja õigust 
võrdsele juurdepääsule tehnilisele infole, 

mis antakse näiteks sõidukite grupierandi 
määrusega ja määrustega Euro 5/Euro VI 
sõiduautode ja raskeveokite kohta.

eCalli roll

 AFCAR (Alliance for the Freedom of 
Car Repairs) toetab täielikult eCalli 
üleeuroopalist kasutuselevõttu, kuna tegu 
on olulise algatusega surmaga lõppevate 
õnnetuste ja tõsiste kehavigastuste mõjude 
vähendamiseks Euroopa teedel. Ehkki 
eCall on järjekordne (kuigi väga oluline 
ja silmapaistev) telemaatikateenus, 
hakkab sõidukitesse sisse ehitatud 
telemaatikasüsteemide ja –platvormide 
arv siis, kui eCall üle kogu Euroopa uute 
autode puhul kohustuslikuks saab – 
plaanide kohaselt 2015. aastal – astmeliselt 
kasvama. Seesuguste platvormide suletud 
süsteemidena väljatöötamise korral 
muutuvad sõidukitootjate lubamatud 
infoeelised veelgi suuremaks ohuks. 
Selle ohu olemasolu tunnistati Euroopa 
Parlamendi 2012. aasta juulis vastu 
võetud algatusraportis. AFCAR tervitab 
Euroopa Parlamendi raporti, milles 
nõutakse, et sõidukisisene süsteem eCall 
tugineks koostalitusvõimelisele ja avatud 
juurdepääsuga platvormile võimalike 
tulevaste sõidukisiseste rakenduste või 
teenuste jaoks.

 AFCAR kutsub EL-i seadusandjat üles 
kohe tegutsema!

 Avatud ja turvaline ligipääs sõiduki 
telemaatikasüsteemile annab kogu 
järelturuketi ulatuses, selle 848 300 
väiksele ja keskmise suurusega ettevõttele 
positiivse raamistiku ja 4,7 miljonile 
sõidukite järelturul hõivatud töötajale 
elatise. Terviklik EL-i määrus aitab 
vältida monopoolse olukorra teket 
ning tagada telemaatikatehnoloogiate 
kasutegurite kättesaadavuse 
sõidukiomanikele ja sõltumatutele 
teenusepakkujatele. Euroopa ettevõtetel 
peab olema võimalik konkureerida ja 
EL-i 260 miljonile sõidukiomanikule 
näiteks rikke- ja diagnostikateenuste, 
sõidukipargi haldamise programmide, 
liisinguvõimaluste, varuosade tarne ja 
sõidukite hoolduse ja remondi vallas 
valikuvabadust pakkuda.

 Seetõttu kutsub AFCAR Euroopa 
seadusandjat üles kõigile sõidukite 
järelturul teenuseid pakkuvatele 
ettevõtetele võrdseid võimalusi ja ühetasast 
mänguvälja säilitama. Konkureerivatele 
tarbijateenustele peab tagama võrdse 
ligipääsu õiguse võrdsele infole. Seetõttu 
nõuab AFCAR EL-i määrust, mis annab:

 • Sõltumatutele teenusepakkujatele 
võrdse samaaegse juurdepääsu samadele 
funktsioonidele ja samale infole.

• Standardse sõidukite 
telemaatikasüsteemi, mis võimaldab 
välja töötada ja sõidukisse laadida 
alternatiivseid, konkureerivaid ja 
kontrollitud rakendusi, võimaldades 
sõidukiomanikul omal äranägemisel 
erinevate teenusepakkujatega ühendust 
luua. Seesugused tehnilised süsteemid 
on vajalikud telemaatikasüsteemi 
avamiseks, kuna hetkel on nende näol 
tegu „suletud mustade kastidega“, ning 
kirjeldatud ärisaladuse alla kuuluvate 
süsteemide mitmekesisuse ja keerulisusega 
toimetulekuks.

 AFCAR kutsub Euroopa seadusandjaid 
üles tagama, et uus telemaatikatehnoloogia 
kehtivast EL-i seadusandlusest mööda 
ei hiiliks. Palume Euroopa Komisjonil 
kiiresti Euroopa Parlamendi 2012. aasta 
juuli eCalli algatusraportis esitatud 
soovitused ellu viia ja luua tüübikinnituse 
õigusakti abil tehnilised tingimused 
avatud, koostalitusvõimelisele ja turvalisele 
telemaatikaplatvormile sõidukirakenduste 
ja –teenuste jaoks. See tagaks kõikjal 
Euroopas sõidukijuhtidele tõelised vabad 
valikud ja turul tegutsevatele ettevõtetele 
õiglase konkurentsi.

Telemaatikafunktsioonid:

• eCall (hädaabikõne)
• bCall (abi tee äärde jäämise korral)
• Liiklusummikute vältimine
• E-post, internet, sotsiaalvõrgustikud ja 
meelelahutus
• Sõidukite kaugdiagnostika
• Sõidukite teeninduskava määramine
• Sõidukipargi haldamine
• Parkimiskohtade asukohad
• Broneerimisteenused
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Uus rakendus androidile avab 95 protsendile 
kogu maailma nutitelefonide kasutajatest mobiilse  

ligipääsu TRW originaaldetailide kataloogile

NGK Spark Plug Europe võtab kasutusele nutitelefonidele ja 
tahvelarvutitele mõeldud toote otsingu rakenduse Product Finder

Kompanii TRW Automotive Aftermarket 
esitles oma autoosade kataloogi 
rakendusena Androidi baasil 
nutitelefonidele. Uus arendus kindlustab 
95 protsendile kogu maailma nutitelefonide 
kasutajatest juurdepääsu „nurgamooduli“ 
koosseisu kuuluva piduri-, rooli- ja 
vedrustussüsteemi detailide kataloogile, 
tugevdades sellega kompanii TRW 
liidripositsiooni  autode turvalisuse 
valdkonnas. 

Uus rakendus on tasuta allalaadimiseks 
kättesaadav Android-rakenduste 
põhikaupluses – Google Play Store 
(otsingusilt – TRW). 

Viimastel andmetel töötab maailmas 
75% nutitelefonidest Android-
operatsioonisüsteemi baasil. Seega 
kindlustab uus rakendus TWR 
kataloogidele pideva juurdepääsu 
suuremale sihtauditooriumile.

Kompanii TRW pakutavat online-
kataloogi on mugav ja lihtne kasutada. 
Otsing teostatakse auto väljalaskeaasta, 
margi ja mudeli või detaili numbri järgi. 
Kasutaja saab juurdepääsu teabele detailide 
olemasolu kohta koos kasutusvariantide 
äratoomisega ja detailide jooniste ja 
originaalseadmete tootjate ja konkurentide 
katalooginumbritega. Rakendus töötab 
Euroopa, Lähis-Ida ja Vaikse ookeani 
regiooni territooriumil.

Süüteseadmete spetsialist NGK tutvustas uut tasuta rakendust, mis hõlbustab maailma juhtiva süüteküünalde 
ja lambda andurite tootja toodete identifitseerimist ükskõik missuguse sõiduki jaoks peaaegu silmapilkselt. 
Peale selle muudab integreeritud vöötkoodiskanner laohalduse lausa lapsemänguks.

Tänu NGK uuele tooteotsingu rakendusele 
Product Finder, mis on saadaval Google‘i 
Play Store‘is või Apple‘i AppStore‘is, saavad 
kasutajad hõlpsasti leida täpselt sobiva 
süüteküünla, hõõgküünla või Lambda anduri, 
süütepooli või süütejuhtme.
Selle rakenduse kaudu pääsevad kasutajad oma 
mobiilseadet kasutades kõige uuematesse NGK 
kataloogidesse ning saavad enda käepärasesse 
kasutusse kogu tähtsa tooteid kirjeldava teabe, 
samuti toodet üksikasjalikult iseloomustava 
pildivaliku.
Kuigi rakendus ise pakub laiahaardelisi 
otsinguvõimalusi, on ka selle kasutajaliides 
väga arusaadav ja lihtsalt kasutatav. Soovitud 
teabeni jõudmiseks on palju erinevaid viise. 
Kasutajad võivad otsida tootegruppe, tootjaid 
ja sõidukeid või lihtsalt sisestada toote 
tähistuse. Praktiline. Kõiki otsingutulemusi 
saab salvestada või jagada teistega kas e-posti 
või Facebooki kaudu.
Kuid peale selle on rakendusel veel muidki 
võimalusi. Kui mobiilseade on varustatud 
integreeritud kaameraga, saab skaneerida toote 
pakendil olevat vöötkoodi. Kasutajad saavad 
kõigest mõne sekundiga kindlaks määrata, 
millise sõiduki rakenduse jaoks konkreetne 
toode on mõeldud – see on funktsioon, 
mis sobib ideaalselt müügiesinduste ning 
hooldus- ja remonditöökodade laohalduse 
korraldamiseks. 
Tooteotsingu rakendus Product Finder 

hõlbustab ka klientide tööd remondi- ja 
hooldustöökojas ning kaubanduses ja annab 
ka asjaarmastajatest mehhaanikutele ja 
tavatarbijatele teavet sobivate NGK toodete 
kohta. Peale selle on oluline nimetada ka 
seda, et NGK arendab rakendust veelgi 
edasi. Küsimusi, päringuid ja ettepanekuid 
saab meile saata otse rakendusest, kasutades 
veast teavitamise funktsiooni osas „Settings” 
(Seadistused).

NGK tooteotsingu rakendus Product Finder 
ühildub mobiilseadmetega, mis on varustatud 
operatsioonisüsteemiga Apple 5.0 (või uuem) 
või Android 4.0 (või uuem). Kasutajad saavad 
valida kümne keele seast.

SÜÜTESEADMETE ja ANDURITE 
SPETSIALIST

Kõik parim ühelt tarnijalt.
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Uus Delphi veebikataloog 

Metelli võtab kasurusele uue mahukama veebilehe:  
viimane etapp ettevõtte brändi uuendamise projektist

Selle leiate aadressil DelphiCat.com

Delphi teatab uhkusega, et on võtnud kasutusele uue kujundusega veebikataloogi DelphiCat. Digitaalne kataloog on lihtne, 
hõlpsasti kasutatav võrgu kaudu toimiv vahend, mis võimaldab kiiret ühendust sõiduki ja Delphi tootevaliku vahel. Veebilehe 
vaatamiseks sisenege aadressil delphicat.com.

Järelturu liider Metelli Co. lõpetas oma strateegia 
ümberpositsioonimise projekti ettevõtte veebilehe 
(www.metellispa.it) ja järgmiste tootemarkide täieliku 
uuendamisega: Metelli (www.metelli.com), Graf  
(www.graf.it), Cifam (www.cifam.it) ja KWP  
(www.kwp.it).

Tänu uuele paigutusele, lihtsalt kasutatavale 
veebiliidesele ja uutele osadele, mis on pühendatud 
kataloogidele, toodetele, uudistele ja algatustele, on uus 
veebileht palju funktsionaalsem ja hõlpsamini sirvitav.

Lehekülje ülesehitust on samuti muudetud, 
eelkõige toodete osas. Leheküljel on parem 
otsingufunktsioon, millel on rohkem kriteeriume 
(sõiduk, mootori kood ja suurus), ning uus osa, 
mis on pühendatud kataloogidele, mida saab 
võrgu kaudu vaadata ja alla laadida.
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Akude hooldusseadmed

Aku analüsaator – tester

Testib suure täpsusega igat tüüpi 
12V pliiakude seisukorda.
Lihtne kautada — lihtne 
ühendada akuga (pole tarvis akut 
auto pealt lahti ühendada) ja 
jälgida ekraanilt juhiseid. 
Kiired, täpsed tulemused — testib 
akut mõne sekundiga andes 
vahetult ekraanile tulemuse ja 
nõustab, milliseid meetmeid 
tuleks kasutusele võtta.
Turvaline –  patendeeritud 
tehnoloogia ei anna mitte ainult 
kiiresti, täpsed tulemused, aga 

Elektrooniline aku ja auto 
elektrisüsteemi tester 

Kiire ja lihtne tester starteri ja 
generaatori testimiseks. Näitab 
aku laetust ja on sädeme vaba.
Testib elektrisüsteemi mootori 
tühikäigul ja ka koormusega.
Tester koos integreeritud 
printeriga.
Kaitstud polaarsuse muutuse 
eest.

Elektrooniline aku ja auto 
elektrisüsteemi tester 

Kiire ja lihtne tester starteri ja 
generaatori testimiseks. Näitab 
aku laetust ja on sädeme vaba.
Võimaldab testida 
elektrisüsteemi mootori 
tühikäigul ja pööretel koos 
tarbijatega ja ilma.
Kaitstud polaarsuse muutuse 
eest.
Tester koos integreeritud 
printeriga.
Omab infrapunast väljundit 
andmete ülekandmiseks 
arvutisse.
Komplektis koos kandekotiga.

Analüsaatori tüüp: juhtivus
Testib akusid:  
12 V, 200-1200 CCA / 200-1200 EN
Akude tüübid:  
standard, AGM, GEL
Testimis pinge: 8-15 V
Skaala: 0.1 V
Täpsus: ± 0.1 V
Skaala: 25 EN
Täpsus: ± 25 EN

Testib akusid: 12 V, 100-900 
CCA / 100-900 EN.
Akude tüübid: standard, AGM, 
GEL.
Testib: 12 V.
Voltmeter: 0-16 V.
Testib ja näitab:
• akupinge (V);
• käivitusvoolu tugevust (CCA, 

DIN, EN, IEC, SAE);
• laadimisvool (V);
• pingelangust mootori 

käivitamisel (V);
• starteri ja generaatori 

korrasolekut.
Näitab ekraanil aku seisundit: 
OK, laadida, asendada.

Testib akusid: 6/12 V, 100-
2000 CCA / 100-2000 EN.
Akude tüübid: standard, 
AGM, GEL.
Laadimistest: 12/24 V.
Voltmeter: 0-30 V.
Testib ja näitab:
• akupinge (V);
• käivitusvoolu tugevust 

(CCA, CA, MCA, JIS, SAE, 
EN, DIN, IEC);

• laadimispinget koormusega 
ja ilma (V);

• pingelangust mootori 
käivitamisel (V);

• starteri ja generaatori 
korrasolekut.

Näitab ekraanil aku seisundit: 

Aku kontroll:
• saab testida akusid pingega 

1 V;
• temperatuuri kompensaator;
• määrab lühiühenduse 

olemasolu aku plaatides;
• määrab aku ülelaadimist ja 

omab ülelaadimis kaitset;
• määrab lekkevoolu 

olemasolu.
Kaablite pikkus: 0,53 m.

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid, 
põllumajandustraktorid.

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS  TEHNILISED ANDMED TEHNILISED ANDMED

56-924, CTEK, CTEK (Rootsi)

MDX-335P, MIDTRONICS (USA)

MDX-655P, MIDTRONICS (USA)

teostab testi kahjustamata 
koormusega akut ja ei tekita 
potentsiaalselt ohtlikke kuumust 
või sädemeid.

OK, laadida, asendada.
Aku kontroll:
• saab testida akusid pingega 

1 V;
• temperatuuri kompensaator;
• määrab lühiühenduse 

olemasolu aku plaatides;
• määrab aku ülelaadimist ja 

omab ülelaadimis kaitset;
• määrab lekkevoolu 

olemasolu.
Kaablite pikkus: 3,05 m.

Otstarve:
Autod, kaubikud, tarbesõidukid, 
põllumajandustraktorid, 
ehitustraktorid, veoautod.



43

Akude hooldus-  ja diagnostikaseadmed

Professionaalne automaatne 
akulaadija 

Professionaalne automaatne 
akulaadija Batium 15.24 on 
mikroprotsessori abil juhitav 
smart laadija, mis analüüsib 
pidevalt aku  seisundit  ja 
reguleerib laadimist vastavalt 
aku vajadustele.
50% lühem laadimisaeg 
võrreldes traditsioonilise 
laadijaga. BATIUM tagab 

ultra-kiire ja ohutu laadimise, 
pakkudes konstantset keskmist 
jooksvat “boost” faasi.
BATIUM tagab laadimise 100%  
kõigile pliiakudele (IwUoU 
kõver).
BATIUM-il  on SOS 
RECOVERY funktsioon tagab  
konkreetse regenereerimise 
tsükli akude laadimisel, millised 
on hakanud sulfatiseeruma, 
ning seda ei saa laadida tavalise 
laadijaga.

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED TEHNILISED ANDMED

024526, BATIUM 15-24, GYS (Prantsusmaa) Akud: 6/12/24V, 35-225 Ah.
Akude tüübid: standard (WET, 
WRLA, Ca/Ca), AGM, GEL.
Maksimaalne laadimisvool: 
22 A.
Laadimisvoolu kontroll – 
automaatselt.
Laadimiskontroll ja laadimise 
väljalülitamine – automaatselt.
Otstarve:
Autod, kaubikud, tarbesõidukid, 
põllumajandustraktorid, 
ehitustraktorid, veoautod.

Professionaalne automaatne 
akulaadija  

MXS 5.0 täisautomaatne 
optimaalne “Ühenda ja unusta” 
12V laadija.
Annab aku laadimistaseme 
kuni 100 %.

Sisseehitatud temperatuuri 
kompenseerimise funktsioon 
garanteerib ideaalse laadimise 
ka kõige ekstreemsemates 
oludes.
Täisautomaatne laadimine 
ja 8 astmeline hooldusreziim 
tagab aku pikaaelisuse ja 
vastupidavuse.
Patendeeritud 
desultifatseerumis aste tagab 
aku pikaealisuse.
See pakub funktsioone, nagu 
aku diagnoos, mis näitab, kui 
akut saab laadida ja säilitada.
Patenteeritud laadimise/impulsi 
põhine säilituslaadimine 
muudab MXS 5.0 akulaadija 
ideaalseks aku pikaajalisel 
hoidmisel.

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

56-998, MXS 5.0, CTEK (Rootsi) Akud: 12V, 1.2-110 Ah, kuni 
160 Ah hooldusel.
Akude tüübid: standard (WET, 
WRLA, Ca/Ca), AGM, GEL.
Maksimaalne laadimisvool: 
0,8 A (small batteries), 5 A (nor-
mal batteries).
Laadimispinge: NORMAL: 
14.4 V, COLD/AGM: 14.7 V, 
RECOND: 15.8 V.
Minimaalne aku pinge: 2.0 V.
Funktsioonid:
Programm väikeste akude 
laadimiseks - 0,8 A.
Programm tavaliste akude 
laadimiseks - 5,0 A.
AGM: AGM ja Stop-Start akude 
laadimiseks.
RECOND: eriti tühjade akude 
taaslaadimine.

Standardkomplekt:
• kiirühendus COMFORT 

CONNECT - aas M6;
• kiirühendus COMFORT 

CONNECT CLAMPS;
• juhtmega temperatuuri 

andur.

 Kogu aku testimise, laadimise 
ja säilituslaadimise protsessi on 
kergesti loetava LED ekraani 
abil lihtne jälgida.
MXS 5.0 on lihtne ja turvaline 
kasutada, see kaitseb sõiduki 
elektroonikat, on sädemevaba, 
vastupidise polaarsuse eest 
kaitstud ning lühisekindel.

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid.
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Professionaalne automaatne 
akulaadija 

MXS 10. täisautomaatne 
optimaalne “Ühenda 
ja unusta” 12V laadija 
profesionaalseks kasutamiseks.
 Annab aku laadimistaseme 
kuni 100 %.
Täisautomaatne laadimine 
ja 8 astmeline hooldusreziim 
tagab aku pikaaelisuse ja 
vastupidavuse.
Patendeeritud 
desultifatseerumis aste tagab 
aku pikaealisuse.
See pakub funktsioone, nagu 
aku diagnoos, mis näitab, kui 
akut saab laadida ja säilitada.
Sisseehitatud temperatuuri 
kompenseerimise funktsioon 

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

56-843, MXS 10 EU, CTEK (Rootsi) garanteerib ideaalse laadimise ka 
kõige ekstreemsemates oludes.
Patenteeritud laadimise/impulsi 
põhine säilituslaadimine 
muudab MXS 10 akulaadija 
ideaalseks aku pikaajalisel 
hoidmisel.
Kogu aku testimise, laadimise 
ja säilituslaadimise protsessi on 
kergesti loetava LED ekraani 
abil lihtne jälgida.
MXS 10 on lihtne ja turvaline 
kasutada, see kaitseb sõiduki 
elektroonikat, on sädemevaba, 
vastupidise polaarsuse eest 
kaitstud ning lühisekindel.

Otstarve:
Autod, kaubikud, tarbesõidukid.

Akud: 12V, 20-200 Ah, kuni 300 
Ah hooldusel.
Akude tüübid: standard (WET, 
WRLA, Ca/Ca), AGM, GEL.
Maksimaalne laadimisvool: 10 A.
laadimispinge: NORMAL: 14.4 V, 
COLD/AGM: 14.7 V, RECOND: 
15.8 V, SUPPLY: 13.6 V.
minimaalne aku pinge: 2.0 V.
Funktsioonid:
COLD/AGM: talvereziim, AGM 
akude laadimiseks.
RECOND: eriti tühjade akude 
taaslaadimine
SUPPLY: 13,2 V varutoitereziim 
aku lahtiühendamisel/ vahetamisel 
( kõik elektrooniliste süsteemide 
asetused säilivad)

Standardkomplekt:
• kiirühendus COMFORT 

CONNECT - aas M6;
• kiirühendus COMFORT 

CONNECT CLAMPS.
• juhtmega temperatuuriandur.

Professionaalne automaatne 
akulaadija 

MXS 25 täisautomaatne 
optimaalne “Ühenda ja unusta” 
12V laadija profesionaalseks 
kasutamiseks.
Pakub tõhusat ja kiiret akude 
laadimist töökojas.
Annab aku laadimistaseme 
kuni 100 %.

Sisseehitatud temperatuuri 
kompenseerimise funktsioon 
garanteerib ideaalse laadimise 
ka kõige ekstreemsemates 
oludes.
Täisautomaatne laadimine 
ja 8 astmeline hooldusreziim 
tagab aku pikaaelisuse ja 
vastupidavuse.
Patendeeritud 
desultifatseerumis aste tagab 
aku pikaealisuse.

Akud: 12V, 40-300 Ah, kuni 
500 Ah hooldusel.
Akude tüübid: standard (WET, 
WRLA, Ca/Ca).
Maksimaalne laadimisvool: 25 
A.
Laadimispinge: NORMAL: 14.4 
V, RECOND: 15.8 V, SUPPLY: 
13.6 V.
Minimaalne akupinge: 2.0 V.
Funktsioonid:
RECOND: eriti tühjade akude 
taaslaadimine.
SUPPLY: 13,2 varutoitereziim 
aku lahtiühendamisel/ 
vahetamisel ( kõik elektrooniliste 
süsteemide asetused säilivad)

Standardkomplekt:
• kiirühendus COMFORT 

CONNECT CLAMPS.
• juhtmega temperatuuriandur.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

56-732, MXS 25 EU, CTEK (Rootsi) See pakub funktsioone, nagu 
aku diagnoos, mis näitab, kui 
akut saab laadida ja säilitada.
Patenteeritud laadimise/impulsi 
põhine säilituslaadimine 
muudab MXS 25 akulaadija 
ideaalseks aku pikaajalisel 
hoidmisel.
Kogu aku testimise, laadimise 
ja säilituslaadimise protsessi on 
kergesti loetava LED ekraani 
abil lihtne jälgida.
MXS 25 on lihtne ja turvaline 
kasutada, see kaitseb sõiduki 
elektroonikat, on sädemevaba, 
vastupidise polaarsuse eest 
kaitstud ning lühisekindel.

Otstarve:
Autod, kaubikud, tarbesõidukid, 
põllumajandustraktorid, 
ehitustraktorid, veoautod.
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MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

807550, LEADER 220 START, TELWIN 
(Itaalia)

807551, LEADER 400 START, TELWIN 
(Itaalia)

829382, DINAMIC 420 START, TELWIN 
(Itaalia)

Akulaadija traditsiooniline – 
starter 

Akulaadija ja käivitusabi 
standard hooldevabadele 
elektrolüüdi akudele (WET - 
Pb / Ca) koos 12/24V pingele 
ja käivitusabi igat tüüpi 
bensiinimootoriga sõidukile.
Omadused:
• Valikud: tavaline laadimine, 

kiirlaadimine (BOOST), 
kiire start;

• Näitab laadimisvoolu ja 

Akulaadija traditsiooniline – 
starter 

Akulaadija ja käivitusabi   
standard hooldevabadele 
elektrolüüdi akudele  (WET 
Pb / Ca) koos 12/24V pingele  
ja käivitusabi bensiini ja 
diiselmootoriga sõidukile 
võimsusega kuni 70Hj.
Omadused:
• Valikud: tavaline laadimine, 

kiirlaadimine (BOOST), 
kiire start;

Akulaadija traditsiooniline – 
starter 

Akulaadija ja käivitusabi   
standard hooldevabadele 
elektrolüüdi akudele  (WET - 
Pb / Ca) koos 12/24V pingele  
ja käivitusabi bensiini ja 
diiselmootoriga sõidukile .
Omadused:
• Valikud: tavaline laadimine, 

kiirlaadimine (BOOST), 
kiire start;

käivitusvoolu;
• Kaitse ülekoormuse ja 

polaarsuse eest.
Traditsiooniline 
laadimisprotsess.
Laadimisvoolu kontroll – 
käsitsi.
Laadimiskontroll ja laadimise 
väljalülitamine – käsitsi.

• Näitab laadimisvoolu ja 
käivitusvoolu;

• Kaitse ülekoormuse ja 
polaarsuse eest.

Traditsiooniline 
laadimisprotsess.
Laadimisvoolu kontroll – 
käsitsi.
Laadimiskontroll ja laadimise 
väljalülitamine – käsitsi.

• Näitab laadimisvoolu ja 
käivitusvoolu;

• Kaitse ülekoormuse ja 
polaarsuse eest.

Traditsiooniline laadimisprotsess.
Laadimisvoolu kontroll – käsitsi.
Laadimiskontroll ja laadimise 
väljalülitamine – käsitsi.

Akud: 12/24 V.
Akude tüübid: standard 
(WET – Pb/Ca).
Maksimaalne laadimisvool: 
40A.
Käivitusvool: 140 A (max 
200 A).
Toide: 220 V.

Otstarve:
Autod, kaubikud bensiini-
mootoritega.

Akud: 12/24 V, 20-700 Ah.
Akude tüübid: standard 
(WET – Pb/Ca).
Maksimaalne laadimisvool: 
45 A.
Käivitusvool: 180 A (max 
300 A).
Võimsus tarve: 1,0 kW 
(laadimisel), 6.4 kW (käivita-
misel).
Toide: 220 V.

Otstarve:
Autod, kaubikud bensiini ja 
diiselmootoritega kuni 70HJ.

Akud: 12/24 V, 20-1000 Ah.
Akude tüübid: standard 
(WET – Pb/Ca).
Maksimaalne laadimisvool: 
75 A
Käivitusvool: 300 A (max 
400 A)
Võimsus tarve: 1,6 kW 
(laadimisel), 10 kW (käivita-
misel).
Toide: 220V

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid.
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829384, DINAMIC 620 START, TELWIN 
(Itaalia)

829385, ENERGY 650 START, TELWIN 
(Itaalia)

025394, GYSTART 1224 T, GYS  
(Prantsusmaa)

Akulaadija traditsiooniline – 
starter 

Akulaadija ja käivitusabi   
standard hooldevabadele 
elektrolüüdi akudele  (WET 
Pb / Ca) koos 12/24V pingele  
ja käivitusabi bensiini ja 
diiselmootoriga sõidukile, 
tarbesõidukile.
Omadused:
• Valikud:  tavaline laadimine, 

kiirlaadimine (BOOST), 
kiire start;

• Näitab laadimisvoolu ja 
käivitusvoolu;

Akulaadija traditsiooniline – 
starter 

Akulaadija ja käivitusabi   
standard hooldevabadele 
elektrolüüdi akudele  (WET 
Pb / Ca) koos 12/24V 
pingele  ja käivitusabi 
bensiini ja diiselmootoriga 
sõidukile, tarbesõidukile ning 
rasketehnikale.
Omadused:
• Valikud:  tavaline laadimine, 

kiirlaadimine (BOOST), 
kiire start;

• Näitab laadimisvoolu ja 
käivitusvoolu;

Akulaadija traditsiooniline – 
starter

 Gystart 1224T on 
kolmefaasiline seade, mis 
võimaldab saada filtreeritud  
lineaarnset voolu.
CHARGER -automaatne 
laadimis režiim 
(“Elektrooniline juhtimine” 
asendis) tagab laadimise 
ilma järelevalveta  ja tagab 
parema kaitse akudele ja auto 
elektroonilistele seadmetele.
See võib olla ühendatud 
püsivalt tänu reguleerivale 
laadimisele.
Diagnostika indikaator: 
laadimine / aku laetud.

• Kaitse ülekoormuse ja 
polaarsuse eest.

Traditsiooniline 
laadimisprotsess.
Laadimisvoolu kontroll – 
käsitsi.
Laadimiskontroll ja laadimise 
väljalülitamine – käsitsi.

• Kaitse ülekoormuse ja 
polaarsuse eest.

• Taimer aku kiirlaadimiseks.
• Puldiga juhitav.
Traditsiooniline laadimisprotsess.
Laadimisvoolu kontroll – käsitsi.
Laadimiskontroll ja laadimise 
väljalülitamine – käsitsi.

Laadimisprotsess: W2.
Laadimisvoolu kontroll – käsitsi.
Laadimiskontroll ja laadimise 
väljalülitamine – automaatselt.
“Elektrooniline juhtimine” 
asendis kaitseb sõidukit ülepinge 
vastu tänu automaatse jälgimise 
süsteemile, mis kontrollib 
ülepinge väljundit.
Starter-il on puldiga lüliti.
Võrgutoite kaitse.
Kaitse lühise, ümberpööratud 
polaarsuse ja ülepinge.
Vasest kontaktid.
Kaablid messingist klambritega.

Akud: 12/24 V, 20-1550 Ah.
Akude tüübid: standard 
(WET – Pb/Ca).
Maksimaalne laadimisvool: 
90 A.
Käivitusvool: 360 A (max 
570 A).
Võimsus tarve: 2 kW 
(laadimisel), 10 kW (käivita-
misel).
Toide: 220 V.

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid, põllumajandus-
traktorid.

Akud: 12/24 V, 20-1200 Ah 
(12 V), 20-800 Ah (24 V).
Akude tüübid: standard 
(WET – Pb/Ca).
Maksimaalne laadimisvool: 
100 A.
Käivitusvool: 640 A (max 
1000 A).
Võimsus tarve: 2,5 kW 
(laadimisel), 20 kW (käivita-
misel).
Toide: 400V / 3 faasi.

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid, põllumajan-
dustraktorid, ehitustraktorid, 
veoautod.

Akud: 12/24 V, 65-1350 Ah
Akude tüübid: standard 
(WET, WRLA, Ca/Ca)
Maksimaalne laadimisvool: 
80 A
Käivitusvool: 780 A
Kaablite ristlõige: 35 mm²
Kaablite pikkus: 2.50 m
Toide: 400 V / 3 faasi
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861001, MICRO 12V-700CA, CETEOR 
(Belgia)

 861002, MICRO 12V-800CA, CETEOR 
(Belgia )

861011, MICRO 12V-1000CA, CETEOR 
(Belgia)

Professionaalne 
käivitusabiseade 

MICRO 12V-700CA on 
taustavalgustusega voltmeeter 
(koos lülitus nupuga) täpne ja 
lihtne lugeda, näitab koormuse 
taset, hästi toimiv laadija ja 
generaator.
Pistik laadimiseks ja väljund 
12V, kaitstud kaitsmega 16A.
Kaitseb auto elektroonilisi 
seadmeid.
Usaldusväärsus - esimene valik 
kvaliteetseid komponente:
• Korpus, ühes tükis 

polüetüleen, praktiliselt 
purunematu ,eluaegse 

Professionaalne 
käivitusabiseade  

MICRO 12V-800CA on 
taustavalgustusega voltmeeter 
(koos lülitus nupuga) täpne ja 
lihtne lugeda, näitab koormuse 
taset, hästi toimiv laadija ja 
generaator.
Pistik laadimiseks ja väljund 12 
V, kaitstud kaitsmega 16 A.
Kaitseb auto elektroonilisi 
seadmeid.
Usaldusväärsus - esimene valik 
kvaliteetseid komponente:
• Korpus, ühes tükis 

polüetüleen, praktiliselt 
purunematu ,eluaegse 

MICRO 12V-1000CA on 
taustavalgustusega voltmeeter 
(koos lülitus nupuga) täpne ja 
lihtne lugeda, näitab koormuse 
taset, hästi toimiv laadija ja 
generaator.
Pistik laadimiseks ja väljund 
12V, kaitstud kaitsmega 16A.
Kaitseb auto elektroonilisi 
seadmeid.
Usaldusväärsus - esimene valik 
kvaliteetseid komponente:
- Korpus, ühes tükis 
polüetüleen, praktiliselt 
purunematu ,eluaegse 
garantiiga;

garantiiga;
• Sisekaitse : kaitsta akut 

lühiste ja võimsuse järskude 
muutuste vastu;

•   -Akud: tüüp AGM / 
MF tehtud USA, kergesti 
vahetatavad;

• Kaablid: Radaflex ® 
“Keevitus” kõrge kvaliteediga 
kaablid omavad topelt 
isolatsiooni optimaalseks 
voolujuhtivusvõimeks ja 
maksimaalse paindlikkuseks.

garantiiga;
• Sisekaitse : kaitsta akut 

lühiste ja võimsuse järskude 
muutuste vastu;

• Akud: tüüp AGM / MF 
tehtud USA, kergesti 
vahetatavad;

• Kaablid: Radaflex ® 
“Keevitus” kõrge kvaliteediga 
kaablid omavad topelt 
isolatsiooni optimaalseks 
voolujuhtivusvõimeks ja 
maksimaalse paindlikkuseks.

- Sisekaitse : kaitsta akut lühiste 
ja võimsuse järskude muutuste 
vastu;
  -Akud: tüüp AGM / MF tehtud 
USA, kergesti vahetatavad;
- Kaablid: Radaflex ® 
“Keevitus” kõrge kvaliteediga 
kaablid omavad topelt 
isolatsiooni optimaalseks 
voolujuhtivusvõimeks ja 
maksimaalse paindlikkuseks.

Lahtepinge: 12 V.
Käivitusvool: 700 A.
Maksimaalne käivitusvool: 
1860 A.
Kaabli pikkus: 1,3 m.
Kaablite ristlõige: 25 mm2.

Standardkomplekt:
• automaatne akulaadija;
• akulaadimise kaabel autost 

12 V.

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid, põllumajandus 
traktorid.

Lahtepinge: 12 V.
Käivitusvool: 800 A.
Maksimaalne käivitusvool: 
2370 A.
Kaablite pikkus: 1,3 m.
Kaablite ristlõige: 25 mm2.

Standardkomplekt:
• automaatne akulaadija;
• akulaadimise kaabel autost 

12 V.

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid, pollumajandus 
traktorid.

Lahtepinge: 12 V.
Käivitusvool: 1000 A.
Maksimaalne käivitusvool: 
2960 A.
Kaablite pikkus: 1,3 m.
Kaablite ristlõige: 25 mm2.

Standardkomplekt:
• automaatne akulaadija;
• akulaadimise kaabel autost  
   12V.

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid, pollumajandus 
traktorid.
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761006, SOS 12/24V-1600/800CA, CETEOR 
(Belgia)

VS005, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

Professionaalne käivitusabiseade 

SOS 12/24V-1600/800CA. 
Omab  taustavalgustusega 
voltmeetrit (koos lülitus nupuga)
milline on täpne ja lihtne lugeda, 
näitab koormuse taset, hästi 
toimiv laadija ja generaator.
Pistik laadimiseks ja väljund 12V, 
kaitstud kaitsmega 16A.
Kaitseb auto elektroonilisi 
seadmeid.
Omadused:
• Vooluvalik;
• Voolupistik 12V, kaitse 16A
• Valepolaarsuse summer;
Usaldusväärsus - esimene valik 
kvaliteetseid komponente:

Refraktomeeter tiheduse 
mõõtmiseks

Mõõdab aku vedeliku, 
klaasipesu ja jahutusvedeliku
tihedust valguse 
murdumisnäitaja abil.

• Korpus, ühes tükis 
polüetüleen, praktiliselt 
purunematu ,eluaegse 
garantiiga;

• Sisekaitse : kaitsta akut 
lühiste ja võimsuse järskude 
muutuste vastu;

• Akud: tüüp AGM / MF 
tehtud USA, kergesti 
vahetatavad;

• Kaablid: Radaflex ® 
“Keevitus” kõrge kvaliteediga 
kaablid omavad topelt 
isolatsiooni optimaalseks 
voolujuhtivusvõimeks ja 
maksimaalse paindlikkuseks.

Lahtepinge: 12/24 V.
Käivitusvool: 1600 A (12 V), 
800 A (24 V).
Maksimaalne käivitusvool: 
4740 A (12 V), 2370 A (24 V).
Kaablite pikkus: 1,35 m.
Kaablite ristlõige: 35 mm2.
Standardkomplekt:
• automaatne akulaadija.

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid, põllumajan-
dustraktorid, ehitustraktorid, 
veoautod.

MUDEL, TOOTJA   TEHNILISED ANDMED MUDEL, TOOTJA   TEHNILISED ANDMED

Elektrooniline aku ja auto 
elektrisüsteemi
tester koos integreeritud 
printeriga

Testib akusid: 6/12 V, 7-230 
Ah. Akude tüübid: standard,
GEL, AMG. Aku, starteri ja 
generaatori kontroll. Kontrollib
ja näitab ekraanil aku laetust 
(V) ja käivitusvoolu tugevust
(CCA). Näitab ekraanil aku 
seisundit: OK, laadida,
asendada. 

055209, BT 501 DHC, GYS (Prantsusmaa)

Elektrooniline akutester.

Testib akusid: 12 V, 20-150 
Ah. Akude tüübid: standard,
AGM, GEL. Aku kontroll. 
Kontrollib ja näitab ekraanil 
aku laetust (V) ja käivitusvoolu 
tugevust (CCA). Näitab 
LEDtuledega aku seisundit: 
OK, laadida, asendada.

055155, BT 111 DHC, GYS (Prantsusmaa) Elektrooniline akutester koos 
integreeritud printeriga.

Testib akusid: 6/12 V, 100-
2000 CCA / 100-2000 EN. 
Akude tüübid: standard, AGM, 
GEL. Aku kontroll. Kontrollib 
ja näitab ekraanil aku laetust 
(V) ja käivitusvoolu tugevust 
(CCA).
Näitab ekraanil aku seisundit: 
OK, laadida, asendada. Kaabel 
1,22 m.

MDX-645P, MIDTRONICS (USA)
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Mugav traadita versioon 
mitmekülgset  mõõtmis 
tehnoloogiat nõudvale 
diagnostikale 

• KTS 570 lihtne ,kiire ja 
usaldatav  diagnostikaseade  
sisaldab ka 2-kanaliga 
ostsiloskoopi.
•Vahva ja tuleviku kindel  OBD 
üleminekuadapter
• ESItronic 2.0 tarkvaraga juhitav

teostamiseks
• Sisseehitatud 2-kanaliga 
multimeeter  võimaldab teostada 
komponentide kontrolli  
• Sisseehitatud 2- kanaliga 
ostsiloskoop   võimaldab 
vaadata graafiliselt ning võrrelda 
komponendide signaale 
ja pingeid,  mitmekesine 
sünkroniseerimine.
• Kasutatav 14V ja 24 V 
süsteemides. 

MUDEL, TOOTJA KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED TEHNILISED ANDMED

0 684 400 570, KTS570, BOSCH • Lihtne KTS-mooduli 
ühendamine sõidukiga
• Selge kommunikatsioon  K- ja 
L -liini, SAE ja CAN  ühenduste 
saamiseks OBD  pistiku kaudu
• Sisseehitatud OBD adapter 
on kergesti vahetatav uuemate 
versioonidega
• Optiline ja akustiline traadita 
ühenduse tunnistus
• Võimalik kasutada 
simulatsiooni treeningute 

Mitmekülgne traadita 
versioon FSA-ga  ja sülearvuti-
ga  või standard PC-ga 
kasutamiseks

KTS 540 lihtne, kiire ja 
usaldatav diagnostikaseade.
Kõikidele sõidukile  millised 
tuuakse töökodadesse  on 
kindla  diagnoosi saavutamiseks  
vajalik teha veakoodide 
lugemine. KTS –i abil on 
töökojal võimalik teostada  

• Sisseehitatud OBD adapter 
on kergesti vahetatav uuemate 
versioonidega
• Optiline ja akustiline traadita 
ühenduse tunnistus
• Võimalik kasutada 
simulatsiooni treeningute 
teostamiseks
•Sisseehitatud 1- kanaliga 
multimeeter võimaldab teostada 
komponentide kontrolli
• Kasutatav 14V ja 24 V 
süsteemides. 

MUDEL, TOOTJA KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED TEHNILISED ANDMED

0 684 400 540, KTS540 BOSCH autoelektroonikasüsteemide 
korrasoleku kontrolli. KTS- il 
on headeks omadusteks:
• Vahva ja tuleviku kindel  
OBD üleminekuadapter
• ESItronic 2.0 tarkvaraga 
juhitav
• Lihtne KTS-mooduli 
ühendamine sõidukiga
• Selge kommunikatsioon  
K- ja L -liini, SAE ja CAN  
ühenduste saamiseks OBD  
pistiku kaudu

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

56-688, MXS 25000 EXTENDED, CTEK 
(Rootsi) Professionaalne automaatne 

akulaadija 

MXS 25 täisautomaatne 
optimaalne “Ühenda ja unusta” 
12V laadija profesionaalseks 
kasutamiseks. Pakub tõhusat ja 
kiiret akude laadimist töökojas. 
Annab aku laadimistaseme 
kuni 100 %. Sisseehitatud 
temperatuuri kompenseerimise 
funktsioon garanteerib 
ideaalse laadimise ka kõige 
ekstreemsemates oludes. 
Täisautomaatne laadimine 
ja 8 astmeline hooldusreziim 
tagab aku pikaaelisuse ja 
vastupidavuse. Patendeeritud 
desultifatseerumis aste tagab 
aku pikaealisuse. See pakub 
funktsioone, nagu aku 
diagnoos, mis näitab, kui akut 

Akud:  
12V, 40-300 Ah, kuni 500 Ah 
hooldusel.
Akude tüübid:  
standard (WET, WRLA, Ca/Ca).
Maksimaalne laadimisvool: 25 A.
Laadimispinge:  
NORMAL: 14.4 V, RECOND: 
15.8 V, SUPPLY: 13.6 V.
Minimaalne akupinge: 2.0 V.
Kaabli pikkus: 6m.
Funktsioonid:
RECOND:  
eriti tühjade akude taaslaadimine.
SUPPLY:  
13,2 varutoitereziim aku 
lahtiühendamisel/ vahetamisel ( 
kõik elektrooniliste süsteemide 
asetused säilivad)

Standardkomplekt:
- kiirühendus COMFORT 
CONNECT CLAMPS.
- juhtmega temperatuuriandur.
- Wall riidepuu.

saab laadida ja säilitada.
Patenteeritud laadimise/impulsi 
põhine säilituslaadimine 
muudab MXS 25 akulaadija 
ideaalseks aku pikaajalisel 
hoidmisel. Kogu aku testimise, 
laadimise ja säilituslaadimise 
protsessi on kergesti loetava 
LED ekraani abil lihtne jälgida. 
MXS 25 on lihtne ja turvaline 
kasutada, see kaitseb sõiduki 
elektroonikat, on sädemevaba, 
vastupidise polaarsuse eest 
kaitstud ning lühisekindel.

Otstarve:
Autod, kaubikud, 
tarbesõidukid, 
põllumajandustraktorid, 
ehitustraktorid, veoautod.

Diagnostika seadmed
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