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Austatud koostööpartnerid !

Soovin Teile kõigile õnne ja edu uueks, algavaks  kevad-suviseks  
hooajaks 2014. Meie talvine hooaeg jäi küll lühikeseks, kuid ma ei 
kahtle, et talvest ärkav loodus inspireerib Teid, annab optimismi, loob 
positiivse meeleolu, ärgitab tegutsema, toob kaasa uusi mõtteid ja 
ideid. Ma soovin, et algav hooaeg oleks meile kõigile edukas ja aitav 
saavutada püstitatud eesmärke. 

Oleme vaadanud ka tagasi 2013 aastale ja soovin ära märkida, et koos 
Teiega oleme astunud suure sammu edasi ning meie koos ettevõetud 
konsignatsioonilao ning tootegruppide põhiste boonuste projektid 
täitsid neile pandud ootused. Plaanime nende projektidega edasi minna 
ka uuel hooajal, lisades sinna juurde uusi võimalusi. 

2014 AD Baltic põhieesmärgiks on keskenduda meie püsiklientidele. 
Selleks on meil välja pakkuda tehnilised seminarid, toote koolitused, 
müügikoolitused. Jaanuarist kuni märtsini on meil toimunud 
Contitech ja KYB tootekoolitused. Lähitulevikus on plaanis välja tulla 
AD püsikliendiprogrammiga, mis loob meie püsiklientidele soodsad 
võimalused meiega koos oma äri edendada. 

Lisaks on plaanis üle vaadata oma tootevalik, parandada toodete 
saadavust meie ladudest, teha klientidele kiiremaks ja mugavamaks 
kauba tellimine meie Leedu kesklaost, kus on saadaval oluliselt laiem 
tootevalik. Ja see on alles algus. 

Lähiajal on plaanis esitada uusi projekte, mille kaudu on Teil rohkem 
valikuvõimalusi kaupade kiiremaks kohaletoimetamiseks. Erinevalt 
teistest auto varuosade hulgimüüjatest ei tegele me jaemüügiga, nii 
saate ise keskenduda oma lõpptarbijatele-klientidele.

See on juba neljas AD Professional kliendileht, kust leiate kasulikku 
teavet suverehvide ja muude asjakohaste hooajaliste toodete kohta, 
tutvustame meie viimaseid uudiseid. 

Soovin kõigile edu algaval hooajal!

Brembo
Expert
Join the team

Brembo
Parts
App mobile

Brake System 
Academy
Advance Education Center

Ainult BREMBO võib Teile pakkuda rohkem kui 50-aasta pikkust kogemust, töötades 
kõige prestiižsemate maailma autotootjatega ja võidusõidu meeskondadega.
Täna, nagu ka alati, meie kompetentsus – Teie teenistuseks.

www.bremboparts.com

Iga päev püüame me teha 
Teie tööd kergemaks.

Püüdes saavutada kõige 
kõrgemaid tulemusi, pöörame 
maksimaalset tähelepanu 
detailidele iga võidusõidu ajal.
Brembo tooted kasutavad 
sama meetodit: ei või olla 
mingit kompromissi, kui jutt käib 
kvaliteedist.

Leonardo, Brembo Võidusõitude osakond

KOGEMUS 
NÜÜDSEST ALATES KA TEIE 

AUTOREMONDIKODADES

esecutivo_leonardo_AM_estone.indd   1 07/04/14   15.32



4

AD uudised

Uudised Tellimissüsteemides

1. Nüüdsest alates märgitakse Extranet süsteemis uusi kaupu    märgiga.

Samuti tuletame meelde, et Extranet tellimissüsteemis on kampaania hinnad ja 
lõpumüügi hinnad märgitud erineva värviga:

Lõpumüügi hind

Kampaania hind

3. Uus veerg – seminaridele 
registreerumine

Sel aastal hakkas EXTRANET süsteemis 
toimima uus seminaridele registreerimise 
moodul. Nüüdsest alates leiate siit 
tulevased seminarid ja saate neile 
registreeruda. Lihtsalt valige Teid huvitav 
seminar ja täitke registreerimisvorm.

2. BLUE PRINT ja PROFIT vedrustuse 
detailide laiendatud sortiment

ADeCAT ja Extranet tellimissüsteemist leiate 
BLUE PRINT detaile ning analooge koos 
SIDEM, SWAG, DELPHI tarnijate detailidega:

Tellimissüsteemidest samuti leiate PROFIT 
detaile ning analooge koos SWAG, DELPHI, 
TRW, SIDEM, KYB, MONROE tarnijate 
detailidega:

4. Suverehvide otsing Extranet ja ADeCAT süsteemidest

2014. a otsige suverehvide hinnakirja Extranet süsteemist, veerust „Suverehvide hinnakirjad“, kust saate valida rehvide loetelu rehvide 
mõõtude ja tootja järgi. Samuti valides ADeCAT tellimissüsteemis vasakust menüüst „Rehvid“.
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Koolitused

CONTITECH seminar

Selle aasta 28. jaanuaril  toimus 
Büroomaailma konverentsisaalis 
ContiTechi tehniline koolitus. 

See ei olnud esimene AD Balticu poolt läbi 
viidud ContiTechi koolitust, kuid nagu 
eelmistelgi aastatel, äratas see ka  sel aastal 
meie klientide seas suurt huvi.   

Seminar käsitles nukkvõllirihmade 
nõuetekohast käsitsemist ja hoiustamist, 
nende ehitust ja omadusi ning 
nukkvõllirihma kahjustumise põhjusi. 
Osavõtjatel oli võimalus tutvuda 
uute rihmülekandetehnoloogiatega 
nagu kiilrihmad ELAST ja 
väändevõnkesummutid, ning osaleda 
elastsete kiilrihmade paigalduskomplekti 
CONTI® UNI-TOOL ELAST ja 
rihmapinguti testri  CONTI® BTT Hz 
praktilistel esitlustel.

Meie kliendid hindasid ContiTechi 
püsitreeneri Doug Rennie esinemist 
kõrgelt. Osalenute hinnangul oli seminari 
käigus tutvustatud materjal informatiivne 
ja kasulik, ja mis põhiline – täiesti 
rakendatav ka praktikas.   

KYB seminar

Selle aasta 13. veebruaril viisime 
Tallinnas Büroomaailma konverentsisaalis 
esmakordselt läbi maailma juhtiva 
hüdroseadmete tootja KYB koolituse. 

Üritus läks täissaalile, mis on ka täiesti 
mõistetav.

Seminari peateemaks olid amortisaatorid. 
Kõigepealt räägiti kompanii KYB uudistest, 
ja nimelt keskkonnasõbralikest BFD, 
AFD ja OFD amortisaatoritest; uudsetest 
lahendustest summutusjõududele ja  

tehnilistest abivahenditest – QR-koodidest.  
Koolituse põhiosa oli pühendatud 
amortisaatorite konstruktsioonile, 
tüüpidele ja paigaldusjuhenditele. Seminari 
teine osa puudutas KYB keerdvedru 
tüüpe ja paigalduskõrguse juhendit 
ning paigalduskomplekte KYB SMK ja 
kaitsekomplekte KYB PK.

Enamiku osalenute sõnul oli KYB 
koolitaja tutvustatud materjal neile uus. 
Tänu illustratiivsetele näidetele hindasid 
osalenud eriti kõrgelt seminari praktilist 
külge.
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Reis kuldse õlle riiki

AD Balticu korraldatud kampaania ajal kõige rohkem KYB amortisaatoreid ostnud kliendid Leedust, Lätist ja Eestist said võimaluse 
külastada Tšehhit, maitsta traditsioonilist Pilsner Urquell õlut ning tutvuda selle õlle ajalooga ja valmistamise protsessiga. Reisijad 
külastasid ka KYB amortisaatorite tehast, kus neil oli ainulaadne võimalus näha Škoda auto „sündimist“.

KYB kampaania võitjad Tšehhis

Mille poolest Tšehhi meid võlub?

Tšehhi on esmapilgul väga sarnane 
Balti riikidega, kuid samas ka erinev 
ja omanäoline. Ühed ütlevad, et siit 
tulevad ilusad naised, head jalgpallurid 
ja suurepärased autod. Teisi võlub Praha 
arhitektuur, loodusmaastik, külluslik köök ja 
maailma parim õlu. Järgnevalt tahaksimegi 
teile kirjeldada, millise mulje jättis Tšehhi 
meie reisiseltskonnale ja mida huvitavat nad 
selles riigis avastasid.

Pilsner Urquell õlu

Pilzner Urquell tegi heleda õlle ajaloos tõelise 
pöörde. Esimene partii Pilsner Urquelli 
toodeti 1842. aastal väikeses Pilzeni linnas 
Tšehhis. See maheda maitsega, helekuldse 
tooniga läbipaistev õlu on levinud kogu 
maailmas.

Õlu on tšehhide jaoks rahvuslik rikkus, 
nende elu lahutamatu osa, mille puhul 
on tähtis mitte ainult õlle maitse, vaid ka 
selle serveerimine – laitmatult puhas õlle 
temperatuuril klaaspokaal, täis kuldset õlut 
koos ilusa vahuga või ilma.

Kui peaksite kunagi Tšehhit külastama 
ja õlut maitsma, proovige ilmtingimata 
erinevaid serveerimisviise. Kõige kuulsamad 
on na dvakrat (õlu vahumütsiga), hladinka 
(õlu tasase vahuga) ja mliko (õlu, millest 
90% moodustab vaht). Õlu on erineva 
gaseerimisastmega ja maitse tugevusega, 
mida mõjutab see, kuidas õlut klaasi 
valatakse ning kui palju vahtu tekib. Kui 
soovite, et oleks vähem mulle ja et õlul 
oleks õrn maitse, valige mliko. Kui tahate 
kiirustamata aega veeta ja nautida üht 
pokaali õlut, valige na dvakrat, mille puhul 
püsib hea maitse kauem.

Kõik reisijad väidavad nagu ühest suust, et 
tšehhi õlu, nii kahju kui see ka poleks, on 
tunduvalt parem kui Balti riikides tehtav õlu. 
Nagu ütles Vilmantas Šukys: „siin tunned 
selle kvaliteedi“. Temaga on nõus ka Saulius 
Sakalauskis: „Leedu õlu on samuti hea, kuid 
ta on teistsuguse maitsega kui see, mida 
maitsesime Pilzeni linnas. Siin on õlle maitse 
naturaalsem, erksam. Tšehhid ei kasuta õlle 
tegemiseks sünteetilisi kontsentraate ja õlut 
pruulitakse naturaalselt. Neid tuleb selle eest 
kiita, jätkaku samas vaimus edasi“.

Meie reisijatel avanes suurepärane võimalus 
mitte ainult nautida tšehhi õlut otse 

vaadist, vaid tutvuda ka õlle ajalooga, 
valmistamisprotsessiga ning jalutada 
pikkades keldrites (12 km), mida alles 
hiljuti kasutati õlle hoidmiseks mõeldud 
külmkapina. Vilmantase näole ilmub 
naeratus, kui talle meenub Pilsner Urquelli 
tehase Gambrinuse õllemuuseumis kuuldud 
lugu, mis räägib sellest, kuidas kontrolliti 
õlle kvaliteeti vanasti: „Õlu valati pingile 
ja sinna pandi istuma inimene, kellel olid 
jalas pahupidi pööratud härjanahast püksid. 
Kui püksid kleepusid kinni ja oli kuulda 
kärinat, oli õlu kvaliteetne, kui ei, siis oli 
õlu lahjendatud veega ja õllepruulija äril 
oli lõpp. Ta seoti linnaväljakul nädalaks 

ajaks häbiposti külge, et kõik saaksid näha 
selle ebaausa inimese nägu ja teaksid, 
kelle käest õlut parem mitte osta. Seetõttu 
püüdsid tšehhid olla head õllepruulijad, teha 
kvaliteetset õlut, andes teadmisi edasi põlvest 
põlve kuni tänapäevani“, räägib Vilmantas. 
„Tšehhi õlu ei ole kange, peaaegu kõik 
sordid on 5-kraadilise kangusega, seetõttu 
on õlu tšehhide jaoks nagu supp – kõik 
joovad, kuid purju ei jää“, lisab meie reisijaid 
saatnud AD Balticu müügijuht Tautvydas 
Randis.

Gambrinuse õllemuuseumis Pilsner Urquelli õlletehases



7

AD uudised

Amortisaatorite paradiis

KYB tehas on tõeline amortisaatorite 
paradiis. Kümned või sajad 
remonditöökodade meistrid hoiavad iga 
päev seda detaili käes ning tõenäoliselt ei 
mõtlegi sellele, et see asi on vastutusrikka ja 
hoolika töö tulemus, mille eesmärk on üks – 
et auto sõidaks võimalikult kaua.

„Kui näed detaili tootmisprotsessi, veendud, 
et see on kvaliteetne mitte kellegi jutu järgi, 
vaid oma isiklikust kogemusest ja võid 
rääkida sellest ka kliendile. Seejuures mitte 
ainult öeldes, et see detail on hea, vaid ka 
põhjendades, miks see on hea“, väidab 
teine meie vestluskaaslane Mindaugas ja 
lisab: „Mida rohkem saad jutustada, seda 
atraktiivsem oled, siin on nagu naistega“, 
muigab vestluskaaslane. „Ja endal on ka 
lõbusam, kui sinu töökogemus põhineb 
täiendaval infol esmaallikast. Kui saad 
võrrelda oma tööpraktikas tehtud järeldusi 
sellega, mida näed tehases, tunned end 
kliendi ees kindlamini“.

„Seda lõpmatut värviliste täpikeste hulka 
pole võimalik unustada“, ühineb meie 
jutuga Tautvydas. „Need on justkui 
kogu amortisaatori tootmisprotsessi telg, 
kvaliteedi garantii. Amortisaator on selles 
tehases nagu see „rändur konn“ – iga 
tootmisprotsessi lõpus jõuab see teatud 
tehnilise ülevaatuse punkti, kus, kui kõik on 
hästi, saab teatud värvi täpikese kingituseks 
ja rändab edasi koguma teist värvi täpikesi. 
Aga kui midagi on viltu, peab reis lõppema 
prügikonteineris“.

Škoda mastaabid

„Seni, kui me polnud näinud Škoda 
tehast, tundus KYB amortisaatorite tehas 
muljetavaldav, kuid pärast Škoda tehase 
territooriumile jõudmist kahvatus KYB 
järsku“, väidavad kõik reisijad nagu ühest 
suust.

„Väikeses, 6 km² pindalaga Mladá Boleslavi 
linnas võtab tehas enda alla veerandi kogu 
linna pindalast – 2 ruutkilomeetrit. Siin on 
vist raske leida perekonda, kus kasvõi üks 
liige ei töötaks Škoda tehases. Harilikult 
töötavad osa pereliikmetest teeninduses 
ja vähemalt üks pereliige Škoda tehases. 
Tehases toodetakse mitte ainult autosid, 
vaid ka soojust, millega varustatakse linna – 
seetõttu pole küttekulud suured. Lisaks on 
inimeste töötingimused väga head. Aasta 
jooksul on neil võimalik osta kaks Škoda 

autot 20% hinnasoodustusega ja müüa edasi 
teenides sellega lisaraha. Iga poole aasta 
tagant saavad töötajad kolmeteistkümnendat 
palka ja lõunasöök maksab ainult ühe euro. 
Inimesed on siin rahul ja motiveeritud“, ei 
varja Vilmantas oma vaimustust.

„See on linn, kus sõidavad bussid ja inimesed 
töötavad nagu sipelgad, igaüks teab täpselt 
oma tööülesannet, see protsess ei peatu 
mitte kunagi. Näe, tuleb plekirull ja ööpäev 
hiljem on sellel juba rattad all“, jagab oma 
muljeid Mindaugas. „Auto kuju disainitakse 
umbes aastaga, kuid tootmisprotsess ise on 
väga lühike – karkassi tegemiseks plekist ja 
keevitustööde jaoks on ette nähtud 15 tundi, 
auto kokkupanekuks 3 tundi ja ülejäänud 
6 tundi kulub auto värvimiseks“, vuristab 
Vilmantas nagu luuletust. „Iga minut saabub 
üks valmis auto. Neid toodetakse ainult 
tellimuse järgi, seetõttu nad tehases kaua ei 
püsi.“

Škoda tehas, kus valmistatakse ainult kahte 
automudelit – Škoda Fabia ja Škoda Octavia 
–, toodab iga päev 450 autot ja on tehase 
töötajate jaoks tõeline maapealne paradiis.

Meie reisijad on AD Balticuga koostööd 
teinud juba aastaid ja tunnevad rõõmu 
soojade suhete üle ning selle üle, et 
ettevõte pakub võimalust tutvuda huvitava 
automaailmaga lähemalt ning pakkuda 
vaheldust argipäeva rutiinile.

Selle reisi võitjad ei eita, et kõige sagedamini 
ostavad nad auto varuosi kliendi nõudmiste 
järgi, kuid üks või teine kampaania 
ergutab ostma ka nimelt selle kaubamärgi 
detaile. „Teie aga korraldage ja me võtame 
osa“, ütleb lõppsõna ainus naisterahvas 
reisiseltskonnas, proua Daiva.

KYB tehas

Škoda tehase muuseumis ühe juba ajalooliseks saanud Škoda mudeli kõrval
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Lumeralli

Veebruari alguses toimusid Rootsis autoralli maailmameistrivõistlused. Üheteistkümnele AB Balticu kliendile kolmest Balti 
riigist avanes suurepärane võimalus näha seda lähedalt, tunda mööda tuisanud auto rataste alt paiskunud lumepritsmeid ning 
vestelda automehaanikutega tehnilisest ettevalmistusest. Nad osalesid Delphi kampaanias ja ostsid kõige rohkem selle ettevõtte 
vedrustusdetaile.

Kohalikud entusiastid

Kampaania võitnud ettevõtete esindajad 
tundsid kahtlemata rõõmu võimalusest 
pääseda kodust, igapäevaelust ja 
autoteeninduskoja probleemidest, et 
nautida särtsu täis üritust. Autoralli 
maailmameistrivõistlused toimuvad 
kolmeteistkümnes riigis ja Rootsi paneb 
proovile parimate võidusõitjate oskused 
talvistes tingimustes.
See ralli koosneb 24 lõigust (12 lõiku, 
mida läbitakse kaks korda), mis hõlmavad 
kokku 324 km. Kogu ralli pikkus on 
1583 km. Selle aasta Rootsi ralli võitis 
Soome rallisõitja Jari-Matti Latvala koos 
kaardilugeja Miikka Anttilaga.
Nagu ütles autoteeninduskoja Ausegra 
juhataja Arvydas Gailiušas, kes jälgis üritust 
esimest korda, said pealtvaatajad nautida 
mitte ainult maailma kõige kuulsamate 
rallisõitjate meisterlikkust, vaid näha 
ka vanu, klassikalisi ralliautosid – nagu 
Porsche, Saab 93 või Audi Quattro nende 
loomulikus keskkonnas.
„Loomulikult jättis kõige suurema mulje 
ralli lõppetapp,“ muljetas  A. Gailiušas. 
„Saime väga head kohad, nägime ka autode 
hüppeid ja finišit – tõeliselt muljetavaldav 
rada. Imestasin inimeste entusiasmi 
üle. See, kuidas nad elavad kaasa oma 
meeskonnale, võrdub meie korvpalli või 
muu lemmikspordiala fännide entusiasmiga. 

Skandinaavlased valmistuvad võistluseks 
nagu mingiks talvelaagriks – võtavad 
isegi lihagrillid kaasa. Vaatamata sellele, 
et see kestab vaid hetke, kui auto rajal 
mööda tuiskab, üllatas mind kogu nende 
ettevalmistusrituaal“.
Mitu päeva end Rootsi ralli osana 
tundnud AD Balticu kampaania võitnud 
kliendid jälgisid võistlusi Ramenis, 
Hagforsis ja Varmullsasenis ning külastasid 
autoteenindustsoone, kus nad said 
uudistada automehaanikute tööd. Lisaks 
nauditi autasustamistseremooniat ja 
vanade võistlusautode paraadi Karlstadi 
linnaväljakul.
„Kujutage ette, mida tähendab näha mister 
Beani autot, mis on ette valmistatud 
võidusõiduks,“ jagas oma värskeid muljeid 

autoteeninduskoja Ausegros juhataja. „Mida 
tähendab puudutada vanaaegset Saabi, mis 
meenutab täringut, või Fordi, mida juhib 
hallipäine ja säravate silmadega juht, kes 
tõenäoliselt oli kunagi selle ralli täht“.

Tehnilised nüansid

Leedu, Läti ja Eesti esindajatele pakkusid 
huvi ka võistluse autoteenindusplatside 
külastamine, kus nad võisid jälgida, 
kuidas automehaanikud teostavad iga 
etapi teenindus- ja remonditöid. „Meile 
näidati kujundlikult, kuidas monteeritakse 
lahti sportvedrustus ning vaatasime selle 
konstruktsioonisõlmed üle – selliseid asju 
oma töös ei näe,“ jutustas A. Gailiušas. 
„Samal ajal tekkis küsimus, miks tootjad ei 
kasuta mõnda lihtsamat lahendust, mida 
kasutavad sportlased. Tegime nalja: vastasel 

Võimalus jälgida rallivõistlust lähedalt, tunda möödatuisanud auto rataste alt lennanud lumepritsmeid.

„Saime väga head kohad, nägime ka autode „hüppeid“ ja nende finišit“ – jagas oma muljeid Arvydas Gailiušas.
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juhul jääksid autoteeninduskojad tööta. 
Kuid tõsiselt rääkides – kui eemaldada 
vedrustuse teatud sõlmi selleks, et auto ei 
taluks suuri koormusi, ei jääks mugavust. 
Aga tänapäeval peavad kõik autod olema 
eelkõige mugavad“.
Mitte ainult leedulased, vaid ka lätlased 
ja eestlased rõõmustasid, et reisist võtsid 
osa oma ala asjatundjad. Seetõttu ei 
keerelnud vestlus aasadest ja seentest, nagu 
naljatles A. Gailiušas, vaid sellest, millest 
nad elavad: „Jagasime omavahel infot 
– lätlased ja eestlased jutustasid, kuidas 
nad töötavad, meie aga rääkisime oma 
probleemidest. Tuleb välja, et nagu taevas, 
nõnda ka maa peal: kõik puutume kokku 
sarnaste raskustega. Sõlmisime kasulikke 
kontakte, tutvusin uute inimestega mitte 
ainult Leedust (muide, nad olid minu 
jaoks meeldivaks avastuseks), vaid ka 
naaberriikidest. Tean, et see on kasulik 
tulevikus. Üldiselt laiendavad sellised reisid 
silmaringi ja rahuldavad teadmisejanu. 
Meid ei viidud lihtsalt kuhugi Inglismaa 
pubisse õlut jooma, vaid saime osaleda 
tehnikaüritusel, tutvusime lähemalt meid 

huvitavate nüanssidega ja see aitas kõigil 
kiiresti leida ühise keele“.

Võistluse vaim

„Muljed selle reisi järel on unustamatud,“ 
tunnistas reisil osalenud Läti esindaja 
Ilmarsas Beikmanis. „Käisin rallivõistlusel 
esimest korda ja kõik, välja arvatud ilm, 

Väga distsiplineeritud ja sõbralik AD Baltic „rallisõitjate“ meeskond.

Võimalus külastada võistluse autoteenindusplatsi ning jälgida, kuidas automehhaanikud teevad igas etapis 
teenindus- ja remonditöid.

tundus suurepärane. Nagu kuulutas ka 
ralli tunnuslause „rallile lähemal“ („Closer 
to Rally“), tundsime tõepoolest, et oleme 
sellele väga lähedal. Mitte ainult lähemal 
rajale, kus võisime jälgida efektseid 
autolende, vaid ka hotellis, kus elasime koos 
võistluse tähtedega“. 
I. Beikmanis kiitis, et kogu reis oli väga 
hästi korraldatud, inimesed kolmest riigist 
said omavahel suurepäraselt läbi ja veetsid 
omavahel mõnusalt aega. Temaga nõustusid 
ka teised. „Imeline ja väga hästi korraldatud 
reis! Lisaks suurepärased kaasreisijad, 
kellega leidsime kiiresti ühiseid teemasid 
ja täiustasime võõrkeeleoskust“, ütles 
Eurostauto esindaja Lennar Bergmann 
Eestist. „Minu muljeid vürtsitas veel 
rohkem see, et saime elada samas hotellis, 
kus rallivõistluse tähed“. Tema sõnu 
kinnitas ka kolleeg Andres Piiroja ettevõttest 
Tomesko, kellele see reis jättis samuti kõige 
parema mulje. Nagu ka kohtumine Eesti 
ralli tähega Ott Tänakuga.
A. Gailiušase sõnul elasid Karlstadi 
hotellis Scandic Winn mitte ainult fännid, 
vaid ka ralli vaim: restorani ettekandjad 
olid riietunud automehaanikute 
kombinesoonidesse, ruumide seintel 
rippusid ralli reklaamid ning õues, hotelli 
kõrval, näitasid spetsiaalselt laotatud rehvid, 
et just siin on võidusõitjate ja fännide 
paradiis.

Isegi ebaharilikult soojenenud ilm ja lörts 
ei suutnud rikkuda skandinaavlaste ülevat 
meeleolu. Ega ka leedulaste oma. Ja üsna 
pingeline päevakord näitas, et Balti riikidest 
tuli eriti distsiplineeritud ja sõbralik 
(täpsemalt, teekonnal sõpradeks saanud) 
seltskond.

Tunneb oma võidu üle rõõmu Rootsi ralli võitja Jari-Matti Latvala ja kaardilugeja Miika Anttila.
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PHILIPSi tootevalik täienes uute ksenoontule pirnidega

Xenon Vision

Ideaalne asendamiseks

• Philipsi originaalkvaliteediga ksenoon-
tehnoloogia

• Ühe lambipirni asendamise tehnoloogia: 
uue lambipirni värvustemperatuur 
ühtib väljavahetamata lambi 
värvustemperatuuriga

• Säästlik valik

• Homologeeritud 4600 K

Philips Xenon Vision võimaldab 
välja vahetada ainult ühe läbipõlenud 
lambipirni, sest uue lambipirni värvus 
ühtib väljavahetamata lambipirni 
värvusega. Xenon Vision on ideaalne 
asenduslamp, mis on ühtlasi ka säästlik! 
Philipsi uus ühe lambipirni asendamise 
tehnoloogia võimaldab lambipirnide 
väljavahetamist ükshaaval, sest samal ajal 
säilitatakse kokkusobimine väljavahetamata 
lambipirni värvustemperatuuriga. Xenon 
Vision on täiuslik lahendus ühe lambipirni 
asendamiseks.

Xenon BlueVision ultra

Maksimaalne sinine efekt

• Eriline jahe sinakas valgus – kuni 6 000 K

• Mõeldud kõige nõudlikemale juhtidele

• Maksimaalselt stiilne

• Philipsi originaalkvaliteediga ksenoon-
tehnoloogia

 Philips on loonud XenonBlueVision 
ultra lambipirni juhtidele, kes eeldavad 
maksimaalset stiilsust ja tipptasemel 
heledust. BlueVision ultra tekitab ülistiilse 
ja iseloomuliku sinise efekti (kuni 6000 K), 
tagades samal ajal ka erakordselt võimsa 
valgustustugevuse. 

Lambipirn pakub 10% rohkem valgust 
eelmise põlvkonnaga (Philips Xenon 
UltraBlue) võrreldes.

Xenon X-tremeVision

• Suurepärane toimivus

• Kuni 50% rohkem valgust*

• Maksimaalne ohutus ja nähtavus

• Mõeldud nõudlikele juhtidele

• Philipsi originaalkvaliteediga ksenoon-
tehnoloogia

Tekitades kuni 50% rohkem valgust,* 
on see võimas ksenoonvalgustuse 
lahendus, mis tagab maksimaalse heleduse 
maksimaalse nähtavuse saavutamiseks, 
et rahuldada kõige nõudlikumaid 
juhte. Philips Xenon X-tremeVision on 
suurepärane valik juhtidele, kes eeldavad 
parimat ksenoon-lahendust.

PHILIPSi tootevalik täienes uute ksenoontule pirnidega XENON VISION, BLUE VISION Ultra ja X-treme VISION

Uusi tooteid saab otsida  
Extranet’is ja AdCat’is:

Xenon Vision

85122BVUC1 (D2S)

85409VIC1 (D1R)

Xenon X-tremeVision

85415VIC1 (D1S)

85126VIC1 (D2R)

85126XVC1 (D2R)

Xenon BlueVision ultra

85415BVUC1 (D1S)

85122VIC1 (D2S)

85122XVC1 (D2S)

85126BVUC1 (D2R)
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Edukas comeback:
Bosch eXchange generaatorid

Originaalseadme kvaliteet:

ülitäpne ümbertöötlus ja samad 
katsetused nagu uute osade puhul.

Ehtne Bosch: 

kõik asendatud osad on katsetatud ning 
need vastavad 100% Boschi kvaliteedile.

Suur töökindlus 
tänu Boschi 

originaalseadmete 
asjatundjate oskustele 

ja teadmistele.

Sama hea nagu 
uus: sama garantii 
nagu uutel 
osadel.

Pikk tööiga ja esmaklassiline kvaliteet 
tänu tootmises ja katsetamises kasutatud 
minimaalsetele tolerantsidele.

Taastoodetud osad Bosch eXchange’ilt. Maailma suurim taastoodetud autoosade 
valik uhkustab oma 11000 osaga, sh starterid, generaatorid, bensiini sissepritse, 
diisli sissepritse, pidurite tehnoloogia ja elektroonika. Ühtlaselt kõrge kvaliteedi 
tagamiseks valmistatakse ja katsetatakse kõiki Bosch eXchange tooteid vastavalt 
rangeimatele originaalseadmete normidele.

Loodud kestma
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Blue Print varuosade lahendused Aasia ja Ameerika autode jaoks

Kütusefiltrid

Väntvõlli rihmaratas

Õhufilter

Tagumised piduriklotsid

Termostaat

EGR klapp

Diferentsiaali kinnituspuks

Soojendusküünal

Esiratta laager

Siduriketas

Alumised kahvlid

Kruvide komplekt  
silindripea jaoks 

KütusefilterTagumised  
piduriklotsid

Tagaratta laager

Opel Antara 2.2DT 2011> / Chevrolet Captiva
Modifikatsioone: 2
Partii nr: ADG02370 (kogus 2)

Toyota RAV4 2.0i 2000>2009
Modifikatsioone: 7
Partii nr: ADT36117

Isuzu F-Series 2008>
Modifikatsioone: 3
Partii nr: ADZ92227

Hyundai Veloster
1.6i 2011>
Modifikatsioone: 2
Partii nr: ADG042136

Lexus IS250 2005>
Modifikatsioone: 5
Partii nr: ADT39221

Chrysler Grand Voyager 2009>
Modifikatsioone: 3
Partii nr: ADA108217

Honda CR-Z
2010>
Modifikatsioone: 1
Partii nr: ADH28359

Kia Sedona / Carnival 2.9DT 2006>2009
Modifikatsioone: 1
Partii nr: ADG01850

Mini Countryman
2010>
Modifikatsioone: 3
Partii nr: ADB114214

Toyota Yaris
1.4DT 2011>
Modifikatsioone: 1
Partii nr: ADT32392

Nissan Interstar 2003>
Modifikatsioone: 4
Partii nr: ADN17818

Toyota Hiace 1995>
Modifikatsioone: 7
Partii nr: ADT380145 (Polypropylene)

Toyota Auris 2006>
Modifikatsioone: 10
Partii nr: ADT386183/4

Kia Sportage
2.0DT 2004>2010
Modifikatsioone: 4; Partii nr: ADG07250

Nissan Qashqai 1.5DT 2006>
Modifikatsioone: 4
Partii nr: ADN130222
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Alumine šarniir

Hooratas

Generaatori rihmaratas siduriga

Eespoolsed pidurikettad

Mootoripadi

Pidurite peasilinder

Jaotusvõlli asendi andur

Pidurikonn

Stabilisaatori puksid

Määrdepump

Ventilaatori termomuhv

Jahutusvedeliku  
temperatuuri andur

Eespoolsed piduriklotsid

Elastrihma vahetamise tööriist

Chrysler Sebring 2008>
Modifikatsioone: 11
Partii nr: ADA108637

Hyundai Tucson
2.0CRDi 2004>2010
Modifikatsioone: 3
Partii nr: ADG03506

Hyundai Getz
1.5DT 2003>2005
Modifikatsioone: 3
Partii nr: ADG01305

Kia Rio 2011
Modifikatsioone: 4
Partii nr: ADG043177

Nissan Note 2006>
Modifikatsioone: 6
Partii nr: ADN18082

Nissan Navara
D40 2005>
Modifikatsioone: 3
Partii nr: ADN16134

Nissan Qashqai 2006>
Modifikatsioone: 4
Partii nr: ADN18074 

Mazda / Ford
Modifikatsioone: 12
Partii nr: ADG05517

Nissan Micra
K12 2002>2006
Modifikatsioone: 6
Partii nr: ADN11453

Chevrolet Aveo 2011>
Modifikatsioone: 4
Partii nr: ADG042135

Mazda 2
1.4DT 2003>2007
Modifikatsioone: 1
Partii nr: ADM57213

Lexus IS200d 2010>
Modifikatsioone: 18
Partii nr: ADT37226

Chrysler PT Cruiser 2005>
Modifikatsioone: 2
Partii nr: ADA105102

Suzuki Grand Vitara 1998>2005
Modifikatsioone: 3
Partii nr: ADK891807
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Kuldkarikas ECO-FRICTION®-i tehnoloogiale

Elektriline seisupidur (electric park brake – EPB)

Koos Ferodoga saate lubaduse, et võite 
arvestada asjatundlikkusel põhineva juhtiva 
piduritehnoloogia ja originaalseadme 
kvaliteediga.

Ferodo ECO-FRICTION®-i tunnustati 
innovatsiooni eest. 

Fedaral-Moguli Ferodo ECO-
FRICTION®-i ökoloogilised, väikese või 
0%-lise vasesisaldusega piduriklotsid võitsid 
Prantsusmaal korraldatud Equip Auto messil 
rahvusvahelise autondusalase innovatsiooni 
2013 Grand Prix kuldkarika „varuosade ja 
järelturutoodete“ kategoorias. Ferodo ECO-
FRICTIO®-i piduriklotsid valis 20 riigist 
pärit ajakirjanikest koosnev rahvusvaheline 
žürii välja sadade kvaliteetsete toodete 
ja teenuste seast just nende innovaatilise 

tehnoloogia ja keskkonnasõbralike omaduste 
tõttu.

Te olete pidurdamise asjatundja 
„kontrolli all“

Lisaks kohustusele tagada perfektne 
pidurdamine nii maanteel kui maastikul 
annab Ferodo ka lubaduse kaitsta 
keskkonda. Pärast pidurdamist teepinnale 
sadestuvate vaseosakeste ja keskkonnaalaste 
probleemide tõttu, mida see võib põhjustada 
veeorganismidele pärast teelt vette 
ärauhtumist, on Californias ja Washingtonis 
vastu võetud määrused, et vähendada 
ja lõppkokkuvõttes eemaldada vask 
piduriklotsidest 2025. aastaks.
Lahenduse pakkumise otstarbel ning võttes 
arvesse eeldatavaid õigusakte Euroopas, 

pühendus Ferodo viieks aastaks uurimis- ja 
arendustegevusele, testides rohkem kui 1500 
toormaterjali, ning töötas lõpptulemusena 
välja 25 komponendist koosneva koostise.

Te olete originaalseadme kvaliteedi 
„kontrolli all“

Sõidukitootja usaldust ECO-FRICTION®-i 
tehnoloogia vastu tõendavad uued 
platvormid Mercedeselt ja Audilt, valides 
tulevaste mudelite originaalvaruosade 
tarnijaks just Ferodo. Esimeseks saab 
C-klassi Mercedes, mis tuuakse turule 
käsikäes järelturu tootega 2014. a esimeses 
kvartalis.

Ferodo ECO-FRICTION®-i lahendus 
on juba praegu valmis tegutsema tuleviku 
väljakutsete huvides.

TRW Automotive on juhtiv uudsete 
seisupidurisüsteemide tarnija maailmas 
ning ettevõte oli turul esimene, kes võttis 
masstootmise sõidukites kasutusele elektrilise 
seisupiduri. Praegu on sõiduteedel kogu 
maailmas rohkem kui 15 miljonit TRW 
süsteemi.

EPB süsteem aitab suurendada sõiduohutust 
ja -mugavust ning annab suurema vabaduse 
sõiduki interjööri ja välimuse disainimisel. 
EPB kõrvaldab vajaduse seisupiduri hoova 
või pedaali kasutamiseks, muudab sõiduki 
kujundust ja ruumi kasutust paremaks ning 
suurendab kokkupõrkekindlust.

EPB süsteem koosneb ühest 
elektromehhaanilisest käiturmehhanismist, 
mis on integreeritud klotsketaspidurisse, 
ja kontrollerist, millel on lisaühendused 
toiteallikaga, ning mida juhitakse sõiduki 
kabiinist lihtsa klahvlülitiga.

EPB klotsketaspidur paigaldatakse tavaliselt 
tagasillale, kuid TRW uusima põlvkonna 
käiturmehhanismi võib paigaldada ka 
esisillale sõiduki erinevate asetuste puhul. 
Need funktsioneerivad tavaliste hüdrauliliste 
piduritena standardsete piduri rakenduste 
puhul ning elektriliste piduritena parkimisel ja 
hädapidurdamisel. Peale selle iseloomustavad 
neid veel sellised omadused nagu dünaamiline 
pidurdamine ja mugavad funktsioonid 
sõiduki pidurdamiseks.

EPB suurendab ohutust hädaseiskamise 
olukordades tänu täielikule nelja ratta 
blokeerumisvastase pidurisüsteemi 
funktsionaalsusele vastandina traditsioonilise 
seisupiduri hädapidurdamise funktsioonile, 

mis toimib ainult tagasillal.

EPB komponendid. EPB on elektrooniliselt 
juhitav seade ning selle funktsioone saab 
hõlpsasti seadistada tarkvara kaudu, mis 
suurendab juhi vabadust, tagades talle 
mugavuse ja ohutuse. Süsteem koosneb 
EPB lülitist, EPB klotsketaspidurist ja 
elektroonilisest juhtseadmest (ECU, 
electronic control unit), mis peab sidet 
teiste sõiduki süsteemidega selliste sõidukis 
kasutatavate siinisüsteemide nagu CAN või 
Flexray kaudu. EPB sisaldab standardliidest, 
mis võimaldab teistel sõiduki süsteemidel 
anda käsu seisupiduri aktiveerimiseks.

EPBi. EPBi integreerib EPB funktsionaalsuse 
ja elektroonika elektroonilise stabiilsuse 
kontrolli (ESC, electronic stability control) 
süsteemi. Integreeritud süsteem toetab 
samasuguseid omadusi ja funktsioone nagu 
EPB.

EPB (eesmised) komponendid. Eesmist 
süsteemi saab kasutada EPB või EPBi 
süsteemina. Antud funktsionaalsus on sama 
nagu tagumise süsteemi puhul, sealhulgas 
hädapidurdamine ning juhi mugavust ja 
ohutust toetavad funktsioonid.

Omadused

• Mugav süsteem, mis võimaldab 
elektrilise seisupiduri rakendamist lüliti 
kaudu

• Eemaldab komponendid / anduri 
ühiskasutuse

• Kütusesääst: kaal, komponentide 
vähendamine

• Parem ruumikasutus

• Toimib koos stabiilsuse kontrolliga, 
et võimaldada kasutada erinevaid 
funktsioone, sealhulgas täielikku nelja 
ratta blokeerumisvastast pidurisüsteemi 
ABS

• Toetab dünaamilist pidurdamist

• Elektromehhaaniline talitlus 
ja hüdrauliline tugi tagatakse 
siinisüsteemide CAN/Flexray kaudu

• Vähendab degradeerumist, mis on 
seotud mehhaaniliste „kaablitõmmitsa” 
süsteemidega

Funktsioonid

• Paigalt liikumise abi, seisupiduri 
automaatne vabastamine (Drive Away 
Assist)

• Sõiduki automaatne kallakul püsimise 
abi (Hill Hold)

• Hädapidurdamine

• Seisupiduri seire, mis tagab ohutu 
parkimise (Rollaway Prevention)

• Dünaamiline pidurdamine

• Staatiline pidurdamine

• Automaatne mootori käivitamise – 
seiskamise tugifunktsioon
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UUS: ContiTechi tooted  
nüüd veelgi paremas pakendis

• Kõigil toodetel on nüüd uus välimus.

• Hammasrihma komplektis koos 
veepumbaga on nüüd kõik tooted pakitud 
eraldi karpidesse. See välistab igasuguse 
libisemise ja kahjustumise.

• Uue hammasrihma kleebis kinnitub 
suurepäraselt. Peale selle tagab täiendav 
kile kirja parema kaitsmise.

• Hammasrihma komplektis on 
komponendid nüüd veelgi paremini 
kaitstud tänu eraldi sisemistele 
sektsioonidele, mis tagab parima võimaliku 
ladustamise.

• QR-kood võimaldab kasutada 
nutitelefoni otselingi saamiseks 
tooteinfokeskusesse (PIC, 
Product Information Center) (nt 
paigaldusjuhendid, tööriistad).

Veepumbad nüüd ka ContiTechilt!

ContiTech on laiendanud oma 
kompetentsust veepumpade valdkonnas. 
Ettevõte ei osta enam komponente sisse 
edasimüüjalt, vaid on neid ehitanud 
vastavalt oma spetsifikatsioonidele. 
Seetõttu on hammasrihma ja veepumba 
komplekti kuuluvad veepumbad nüüd 
ContiTechi logoga. “Me pakume 
stabiilset kvaliteeti ja teenust nagu 
tavaliselt ja järelikult vastutame oma 
komplektide täieliku sisu eest,“ selgitab 
ContiTech Power Transmission Groupi 
tootejuht René Borries. Hammasrihm on 
komponent, mis määratleb funktsiooni 
mootoris. Selliste komponentide, nagu 
veepumbad, väljavahetamine samal ajal 
garanteerib, et ajam on nii töökindel kui 
võimalik. Mõne järgmise kuu jooksul on 
meil hammasrihmade komplekti pluss 
veepumba varud veel ajutiselt segatud – 
mõnel on uus logo näidatud ja mõnel ei 
ole.
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… KOOS ORIGINAALVARUSTUSE 
(OE) KVALITEEDITASEME 
PIDURIKLOTSIDEGA. 

Pidurdusmüra võib olla ärritavalt kõva. See häirib 
juhtimist ja ärritab. See on põhjus, miks Ferodo 
pakub uhkusega kõige vaiksemat pidurdamist. 
Ja see on testidega katsetatud ning tõestatud! 
Pärast Ferodo pidurite paigaldamist peatub 
Teie kliendi auto alati sujuvalt ja ei kosta midagi 
rohkemat kui ainult kõrvale meeldiv “ssššs..”

ON KERGEM VIIS PIDURDUSMÜRA KONTROLLIMISEKS…
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Miks valida Nissensi kompressorid?

Nissensi kompressorid on uudsed kõrgekvaliteedilised tooted, mis on konstrueeritud ja valmistatud vastavalt kõrgeimatele 
originaalseadmete standarditele. Tooted on läbinud põhjaliku katsetuse Nissensi Arenduskeskuses, et tagada maksimaalne 
tihendusvõimsus, pikk kasutusaeg ja müra vähendamine miinimumini. Peale selle tagab Nissensi kompressorite optimaalne 
konstruktsioon ideaalse sobivuse sõidukiga, tagades sujuva ja lihtsa paigalduse sõidukil.

Esmaklassiline kvaliteet – konstrueeritud ja 
toodetud 100% vastavalt originaalseadme 
standardile

Kõigi komponentide – plõksrõngad, 
laagrid, kolvid, kerimisseadmed, klapid/
võll, nookurplaat/sidur – suurepärane 
töötlus

Võrreldamatu töökindlus – läbinud kõik 

vastupidavuse ja toimivuse katsed

Minimeeritud müra- ja 
vibratsioonitasemed

Eelnevalt täidetud nõuetekohase PAG-
määrdeainega, mis tagab õige viskoossuse 
ja koguse

Suurepärane sobivus ja lihtne paigaldus

Varustatud tihendusrõngastega

Varustatud elektriadapteritega, mis 
võimaldavad kompresori reguleerimist 
vastavalt konkreetsele sõidukile

Kasutajasõbralik paigaldusjuhend koos 
tootegarantii brošüüriga

Korralikult pakitud tooted, mis tagavad 
kaitse transpordikahjustuste esinemise eest

Kompressori ülesanne

Kompressor on 
õhukonditsioneerimissüsteemi keskne osa. 
Kompressor surub külmaaine kokku ning 
transpordib selle süsteemi kaudu edasi, et 
tekitada kõrget ja madalat rõhku. Kompressor 
on õhukonditsioneerimissüsteemi efektiivsuse 
seisukohalt olulise tähtsusega komponent. 
Õhukonditsioneerimistsükli ajal võimaldab 
kompressor jahutusaine muundamist 
gaasilisest olekust vedelasse olekusse 
ning voolamist läbi erinevate süsteemi 
komponentide, samuti läbi kõrge ja madala 
rõhu poole. Jahutusaine ringleb süsteemis 
kahel kujul. Kõigepealt väljub jahutusaine 
kompressorist gaasilisel kujul ning niipea, kui 
see surutakse läbi kondensaatori, muutub 
jahutusaine gaasist vedelikuks. Kui vedelik 
väljub kondensaatorist, surutakse see läbi 
süsteemi, samuti läbi paisumisventiili, kus 
rõhk langeb. Rõhulanguse tõttu tekib gaasi 
ja vedeliku segu, mis siseneb aurustisse, 
kus toimub soojuse eraldamine õhust 
sõidukikabiinis ning mille tulemusena 

genereeritakse külma õhku. Jahutusaine 
lahkub aurustist seejärel gaasina. Tsüklit 
korratakse ikka uuesti ja uuesti tänu 
kompressorile, mis tekitab madalat ja kõrget 
rõhku.

Talitlushäire oht

Kui kompressor ei funktsioneeri õigesti, 
siis õhukonditsioneerimissüsteem lihtsalt ei 
tööta. Kompressor on kõrgtehnoloogiline 
seade, millel on palju liikuvaid osi ning mida 
peetakse üheks süsteemi kõige kulukamaks 
komponendiks. Kompressoril võib esineda 
ka kliimasüsteemi teistes osades esinevatest 
riketest tingitud talitlushäireid. Uusima 
põlvkonna kompressori nõuetekohase 
töötamise tagamiseks vajab seade õiget 
toitevoolu, seda tuleb käitada mootori 
hammasrihma kaudu ning olulise tähtsusega 
on seadme sees paiknevate mehhaaniliste 
osade nõuetekohane määrimine.

Järgige hoolikalt järgmisi juhiseid

• Kasutage kliimasüsteemi regulaarselt – 
eelistatavalt hoidke seda kogu aeg „sees“.

• Hooldage kliimasüsteemi regulaarselt.

• Laske seadet hooldada ja remontida 
ainult vastava kvalifikatsiooniga 
volitatud konditsioneerimisseadmete 
hooldusspetsialistidel.

• Paigaldage uus vastuvõtja-kuivati iga kord, 
kui süsteem on avatud.

• Veenduge, et uue kompressori paigaldamisel 
lisate õiget tüüpi õli õiges koguses.

• Paigaldage ainult kvaliteetseid garantiiga 
kompressoreid.

Kompressori talitlushäire tavalised 
põhjused

• Mittenõuetekohasest määrimisest tingitud 
mehhaaniline kulumine – süsteemi leke, 
jahutusaine puudumine või saastunud 
jahutusaine.

• Mustus või niiskus kliimasüsteemis – valesti 
avatud või lekkiv süsteem, vana või kulunud 
vastuvõtja.

• Hammasrihma rike.

• Mõne kompressori osa (magnetsidur, laager, 
kolvid) rike.

Defektse kompressori tunnused

• Külm õhk puudub, kui 
õhukonditsioneerimissüsteem on sisse 
lülitatud.

• Õhukonditsioneerimissüsteemi 
märkimisväärne jõudluse langus, mis 
põhjustab jaheda õhu vähenemise kabiinis.

• Kompressorist kostub sumisevat või 
kõrisevat müra.

• Kompressor vibreerib ebaloomulikult.

• Kompressor ei tööta / ei käivitu – saab 
kontrollida alles siis, kui kompressor on 
tehtud nähtavaks.

Vastuvõtja-kuivati

Õhukonditsioneerimissüsteemi 
ventilaator

Kondensaator

Kompressor

Paisumisventiil

Aurusti
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Kontseptsiooniauto Efficient Future Mobility North America  
esitleb komplekti kuuluvaid tehnoloogiaid kuni15- 

protsendiliseks kütuse säästmiseks
Jõuülekande optimeerimise lahendust 
esitleb kontseptsiooniauto Efficient 
Future Mobility North America. See 
põhineb Põhja-Ameerikas populaarse 
keskmise suurusega linnamaasturi 
versioonil ning seda iseloomustab 
hüdrotrafoga automaatne jõuülekanne. 
“Esitletud lahendused võtavad arvesse nii 
turuspetsiifilisi kui klientide nõudmisi 
Põhja-Ameerikas. Mahukas detailne töö 
jõuülekande ja sisepõlemismootori kallal 
võimaldab saavutada kütusekulu täiendavat 
vähendamist 14 kuni 15 protsenti 
olenevalt sõiduki kasutamise profiilist,“ 
teeb kokkuvõtte tehnikadirektor prof. 
Gutzmer.

See tähendab, et isegi suured sõidukid, 
mis on populaarsed Põhja-Ameerikas, 
aitavad otsustavalt kaasa CAFE standardite 
(CAFE, mis tähendab Corporate Average 
Fuel Economyand, kirjeldab autopargi 
kütusekulu piiramist käsitlevaid õigusakte 
seoses 2020. ja 2025. aastaks seatud 
eesmärkidega) täitmisele.

Schaeffleri lahendused, mida sõidukis 
kasutatakse, sisaldavad lisaks Schaeffleri 
mootori käivitamise-seiskamise 
uuendustele, nagu püsivalt sisselülitatud 
starter (permanently engaged starter, PES) 
koos vabakäigusiduriga, ka neljarattaveo 
(AWD) väljalülitamise sidurit. Selle 
muljetavaldava tulemuse saavutamisele 
kütuse säästmisel aitasid otsustavalt kaasa 
ka hõõrde optimeerimine, mida teostati 
rihmülekandel ja klapimehhanismil, 
samutit täiustused tasakaalustusvõllidel ja 
rattalaagritel, mehhanism radiaatorivõrede 
aerodünaamiliseks optimeeritud 
sulgumiseks ja soojusjuhtimine ning 
hüdrotrafo optimeerimine pendli 
tüüpi tsentrifugaalamortisaatori 
kasutuselevõtuga.

Neljarattaveo (AWD) väljalülitamise 
sidur, mis sidestab kasutamata 
veotelje lahti jõuülekandest olenevalt 
sõiduolukorrast, võimaldab kuni 
kuueprotsendilist kütusesäästu maanteel 
ja umbes kaheprotsendilist kütusesäästu 

linnaliikluses. Püsivalt sisselülitatud 
starteri generaator võimaldab kütusekulu 
linnaliikluses vähendada kuni kuus 
protsenti, suurendades samal ajal mugavust 
„meelemuutuse“ olukordades, mille korral 
mootor on juba välja lülitatud, kuid juht 
otsustab sõitmist jätkata.

Uudne mootori käivitamise-
seiskamise lahendus viib täiendavad 
kütusekulu eelised ka maanteele, 
sest pakub lisafunktsioone, nagu 
sõitmine lahtisidestatud jõuülekande ja 
väljalülitatud sisepõlemismootoriga sel ajal, 
kui sõiduk liigub suurel kiirusel (teatakse 
ka „purjetamisena“). Soojusjuhtimise 
mooduli integreerimine vähendab 
kütusekulu osatähtsust veelgi. Nimetatud 
moodul võimaldab mootori optimaalse 
töötemperatuuri saavutada lühima 
võimaliku ajaga, ning tagada temperatuuri 
tasakaalu kontrolli all hoidmise mooduliga 
integreeritud komponentidel, nagu 
jõuülekanne ja hübriidi elemendid.

EFFICIENT FUTURE MOBILITY NORTH AMERICA KONTSEPTSIOONIAUTO
Schaeffleri kontseptsiooniautot iseloomustavad Põhja-Ameerika turu jaoks kohandatud lahendused, et optimeerida 
sisepõlemismootori jõuülekannet. Kõik kasutatud tehnoloogiad on teinud väärtusliku panuse kütusekulu vähendamisele. 
Kütusesäästu potentsiaal kokku on kuni 15 protsenti.

Soojusjuhtimise moodul

See võimaldab mootori optimaalse 
temperatuuri saavutamist võimalikult 
lühikese ajaga ja temperatuuri tasakaalu 
täpset kontrolli all hoidmist mooduliga 
integreeritud komponentidel, nagu 
jõuülekanded ja hübriidi elemendid.

Neljarattaveo (AWD) 
väljalülitamise sidur

See sidestab kasutamata veotelje 
jõuülekandest lahti olenevalt 
sõiduolukorrast, võimaldades 
saavutada maanteel kuni 
kuueprotsendilise kütusesäästu.

Püsivalt sisselülitatud starter

Lisaks oluliselt suuremale mugavusele, mida 
võimaldavad mootori käivitamise-seiskamise 
funktsioon ja märkimisväärne parendus 
„meelemuutuse” olukordades, mille korral 
mootor on juba välja lülitatud, kuid juht 
otsustab sõitmist jätkata, aitab see uuendus 
saavutada kuni kuueprotsendilist kütusesäästu 
linnaliikluses.

Lukustusklapp

Talletab hüdraulilise rõhu ja 
võimaldab sõidukitel pärast 
mootori seiskamist kiiremini 
käivituda.

Rihmülekande hõõrde optimeerimine 1,0 1,0

Klapimehhanismi hõõrde optimeerimine 0,5 0,5

Tasakaalustusvõlli laagrid 0,6 1,0

Soojusjuhtimise moodul 1,0 1,0

Kohanduvad radiaatorivõre sulgurid 0,2 0,8

Mootori käivitamine-seiskamine 6,0 2,0

Neljarattaveo (AWD) väljalülitamine 2,0 6,0

Rattalaagrite optimeerimine 0,5 1,0

Pendli tüüpi tsentrifugaalamortisaatoriga hüdrotrafo 3,0 1,0

Kokku: 15 14

Kütusekulu vähenemine (%)

Tehnoloogia: Li
nn

as

M
aa

nt
ee

l
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esitleb komplekti kuuluvaid tehnoloogiaid kuni15- 

protsendiliseks kütuse säästmiseks

GKN ehitatud uue põlvkonna püsikiiruse liigend
 countertrack® jõuab sõltumatute remonditöökodade turule 

GKN tõi esmalt turule uue countertrack®-i nimelise jõujaamatehnoloogia, mille innovaatiline ehitus hõlmab kardaanvõllil fikseeritud 
püsikiiruse keraliigendit. Kuna sõidukitootjad võtavad uut tehnoloogiat countertrack® aina enam omaks, toob GKN Land Systems 
selle varsti ka sõltumatute remondiettevõtete turule.

Peamised kaasaegsetele kardaanvõllidele 
esitatavad nõuded on:  

• Usaldusväärne pöördejõu ülekanne ajami 
ja jõuülekande vahelise püsikiirusega

• Rattapoolne paindenurk kuni 50°, et 
võimaldada sõiduki väikse pööramiskaare 
puhul juhitava ratta juhtimisliikumist 

• Diferentsiaalipoolne paindenurk >30° ja 
püsikiiruse telg liigub umbes 50mm võrra 
üles, mis võimaldab vedrustusel liikuda ja 
kompenseerib nihet diferentsiaali ja ratta 
joondumise vahel  

• Parim võimalik mootori/ülekandeüksuse 
vaheline vibratsioonilahutus ja 
rattavedrustus sõidukis olevate inimeste 
mugavuse suurendamiseks.

Joonis 1. Uus countertrack® liigendi konstruktsioon: vastassuundades liikuvate kuulidega ja S-kujulised 
soontega.

Uus tehnoloogia on kohandatud 
tänapäevaste sõidukite vajadustele. 
Tehnoloogia tulemuseks on liigend 
countertrack®, mida võib varasemate 
versioonidega võrreldes oluliseks 
tehnoloogiliseks hüppeks pidada.>15% 

suurem võimsuse tihedus, millele 
lisanduvad >30% kadude vähenemine ja 
kompaktne vastavalt sõidukis olemasolevale 
vabale ruumile kohandatud disain 

pakuvad eeliseid, millele konkureerivad 
„imiteerivad“ liigendid ligi ei saa.

Siin on konkreetne näides sellest, millega 
GKN esmaklassilisele SUV-tootjale 
jõuülekande välja töötamisel silmitsi 
seisis. Kuna ülekande jaoks oli ruumi väga 

piiratult, oli tarvis suurema võimsuse 
tihedusega liigendit. countertrack® suutis 
vana versiooniga võrreldes välisdiameetrit 
106mm-lt 94,2mm-ni vähendada, mis 
vastab kaalu vähendamisele umbes 12% 
võrra. Seesuguse olulise võimsuse tiheduse 
kasvu eest võib muuhulgas tänada oluliselt 
madalamat temperatuuritaset, mille 
countertrack®-i põhimõte võimalikuks 
tegi. Allolevatel joonistel on toodud 
võrdlus standardse Alfred Rzeppa esialgsel 
disainil põhineva CV liigendiga.

Saavutati suurem tõhusus 

Eelmiste liigendite põlvkondadega 
võrreldes saavutati kardaanvõlli töös 
olulised edusammud:

Kogu paindenurga ulatuses saavutati 30% 
madalamad kaod

Paindenurk suureneb sama tõhususe juures 
30% võrra 

25% suurem pöördejõusisend

15% väiksem kaal, aga tõhusam töö 

Sõidukitele, mis kõnealust tehnoloogiat 
juba kasutavad – vt. countertrack®-i 
fotosid – ei ole sobivat konkureerivat 
toodet, mida remondi puhul kasutada. 
Seetõttu vahetage liigend alati GKN 
originaalliigendi vastu. Ainult nii saab 
kindel olla, et sõiduk on ka homme 
tervena ja ohutult teel.

temperatuuride võrdlus
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Filtrid

Konditsioneeri- 
süsteem

Jahutussüs- 
teem

Mootor ja 
käigukast

Rihmajam

Süütesüsteem Pidurisü- 
steem

Juhtimissüs- 
teem

Kütuse 
etteandesüsteem

Laagrid

Vedrustus

Amortisaatorid

Ülekanne

TM PROFIT on Tšehhi ettevõtte tootemark

Kõrge kvaliteet taskukohase hinna eest

PRO – lühend sõnast “professionaalne”

FIT – sobiv (paigaldus), perfektselt sobiv, 
sobivus

PROFIT – professionaalne (perfektne) 
sobivus

TM PROFITi varuosad on kõik kõrge 
kvaliteediga tooted. TM PROFITi toodete 
kvaliteet on sertifitseeritud vastavalt 
rahvusvahelistele ja kohalikele standarditele.

TM PROFITi tootevalikut laiendatakse 
pidevalt nii olemasolevate tootegruppide 
raames (vastavalt järelturu nõudmisele) kui ka 
uute tootegruppide turuletoomisega.

Õhukonditsioneerimis- ja 
jahutussüsteem

TM PROFITi õhukonditsioneeri 
kondensaatorite valmistamisel 
kasutatakse uusimaid väljatöötlusi 
õhukonditsioneerimissüsteemide 
elementide tootmise vallas. Enne pakkimist 
kontrollitakse iga kondensaatori õhutihedust. 
Õhukonditsioneeri kondensaatorite tootmine 
toimub automaatselt ning see vastab 
seadmetele kehtivatele kõigile kaasaegsetele 
nõuetele.

TM PROFITi soojendusradiaatorid 
on valmistatud kõrgekvaliteedilisest 

Joonis 1. PROFIT valik

alumiiniumist. Enne pakkimist kontrollitakse 
iga radiaatori õhutihedust.

TM PROFITi soojendusradiaatori 
konstruktsioon tagab:

• soojusemissiooni kõrge taseme;

• tugevuse;

• kõrge korrosiooni stabiilsuse.

TM PROFITi soojendusradiaatorid tagavad 
jahutusvedeliku vajaliku soojusvahetuse 
keskkonnaga ja säilitavad optimaalse 
temperatuuri.

TM PROFITi jahutusradiaatorite 
konstruktsioon tagab:

• soojusemissiooni kõrge taseme;

• madala hüdraulilise ja aerodünaamilise 
takistuse;

• tugevuse;

• vastupidavuse madalatele  
ja kõrgetele  
temperatuuridele.

Joonis 2. PROFIT jahutusradiaatorid

Joonis 3. PROFIT õhukonditsioneeride kondensaatorid ja salongi radiaatorid
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TM PROFITi amortisaatorid on kvaliteetsed 
kõrgtehnoloogilised tooted. TM PROFITi 
amortisaatorite väljatöötamisel ja tootmisel on 
kasutatud kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid 
ja materjale ning toodete kvaliteeti on pidevalt 
kontrollitud.TM PROFITi amortisaatorid 
liigitatakse ühetorulisteks ning kahetorulisteks 
gaasi- ja kahetorulisteks õliamortisaatoriteks.

TM PROFITi vedrud – vedru tootmine 
koosneb järgmistest etappidest: rauast 
varda töötlemine kindlaksmääratud 
läbimõõduni, kuumutamine ja spiraali 
moodustamine, karastamine, pinna 
töötlemine, külmjämendamine ja pindamine 
korrosioonikindla kattekihiga. Pärast 
valmimist testitakse kõiki vedrusid koormuse 
suhtes. Vedrude kvaliteet, mida kontrollitakse 
spetsiaalse seadmestikuga, vastab 100%-liselt 
nõuetele.

Amortisaatori varraste montaaž. 
Amortisaatori varraste korpused on 

valmistatud kõrglegeerterasest ning neil 
on suurepärased korrosioonivastased 
omadused. Montaažis kasutataval kummil on 
suurepärased vulkaniseerivad omadused, see 
parandab laagri kinnitust korpuses. 

Amortisaatori varraste tolmukatted ja 
tõukepiirajad. Amortisaatori varraste 
tõukepiirajad valmistatakse traditsioonilisel 

viisil kummist, aga ka polüuretaanvahust. 
Suurendatud jäikusega polüuretaanvahust 
tõukepiirajate kasutamine võimaldab suurte 
dünaamiliste koormuste takistust ja säilitab 
tõukepiirajate tööomadused madalatel 
temperatuuridel. Amortisaatori varraste 
tolmukatted on valmistatud kvaliteetsest 
kummist, mis ei kaota oma omadusi ka väga 
madalatel temperatuuridel.

•  Mehhaanilised kummitooted

•  Vedrustuse remondikomplektid

•  Õõtshoovad

•  Kuulliigendid

•  Põikstabilisaatorid

„TM PROFITi mehhaanilised 
kummitooted on valmistatud 
korrosioonikindla katte ja kummist 
vahedetailidega terasest, millel on kõrge 
väändejõu- ja libistusmoment, mis aitab 
piirata olulisi deformatsioone erineval 

tasemel ja erinevates suundades.

TM PROFITi remondikomplektid 
sisaldavad kogu vajalikku riistvara (mutrid, 
poldid, õõneskettad) paigaldamiseks 
autosse, see võimaldab remondikomplekti 
kiireid ja tõhusaid asendusi, raiskamata 
jõupingutusi täiendavale montaažile. 

TM PROFITi õõtshoovad ja kuulliigendid. 
TM PROFITi kuulliigendite ja vedrustuse 
varraste tootmisel kasutatakse uudseid 
materjale ja tehnoloogiaid. Pindade 
töötlemise suur täpsus, kulumiskindlate 
polümeermaterjalidega katmine tagavad 

väikese hõõrdeteguri liigendis ning 
kuulsõrme sujuva liikumise. Toodete 
õhutihedus tagatakse selliste elastsest 
kummist tolmukatete kasutamisega, 
mis ei kaota oma omadusi ka suurte 
temperatuurierinevuste (-50 °C kuni +50 
°C) korral. 

TM PROFITi põikstabilisaatorid on 
valmistatud suure vastupidavusega terasest 
või plastist olenevalt konstruktsiooni 
omadustest ning need vastavad 100%-liselt 
originaalkvaliteediga toodete jaoks 
valmistatud varuosade nõuetele.

Joonis 4. PROFIT amortisaatorid, nende osad ja vedrud

Joonis 5. PROFIT toodang

•  Vedrustuse amortisaatorid

•  Vedrustuse vedrud

•  Amortisaatori varraste montaaž

•  Amortisaatori varraste tolmukatted ja tõukepiirajad

•  Pakiruumi kaane amortisaatorid
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Grafiitkattega klaasipuhasti 
(vastupidavus ja toimivus)

Sile aerodünaamiline disain 
(väiksem tuulest tingitud tõstmine)

Standardne J-konksuga ühendus

Uute osanumbrite struktuur võimaldab iga 
osa kindlaks määrata:

Esimene täht = alamtootemark

A = „Aerovantage“, 

E = „Easyvision“ 

Järgmised tähed = klaasipuhasti tüüpe: 

S = spoiler

F = lame 

H = hübriid

P = plast

W = märg (pesukomplekt) 

L = vasakpoolne

Aerovantage: toote põhiomadused

Lamedad klaasipuhastid: 

•Ühendatud X1 üheks programmiks 
– tootemargilt “Contact” tootemargiks 
Aerovantage
•Vähem osi / suurem katvus – 40 osanumbrit 
vasakpoolne/parempoolne
•Uus erikomplekti valik 117 osanumbrit 
vasakpoolne/parempoolne
•Ulatuslikult laiendatud rakenduste katvus – 
ühilduvad Boschiga/Valeoga

Standardsed klaasipuhastid: 

•Uus G2A täismetallist klaasipuhasti – F-M 
globaalne standard, mis asendab X6
•Uus universaalne eelnevalt paigaldatud 
konnektor
•Laiaulatuslik programm üksikute toodetena 
/ komplektidena

Hübriidklaasipuhastid: 

•Uus hübriidklaasipuhastite programm – 8 
osanumbrit vasakpoolne + 8 parempoolset

•Kõigi uute Aasia rakenduste + Opel Insignia 
jt täielik katvus 

Tagumised klaasipuhastid

•Laiaulatuslik programm, mis koosneb 
36 tagumisest plastist klaasipuhastist / 
klaasipuhasti varrest / lamedast klaasipuhastist 

Pakend 

•Uus täiustatud pakend / täiesti uues kuues
•Üksikud tooted / komplektid uues 
blisterpakendis, lameda klaasipuhasti 
komplekt kartongis + plastist alus

Uute üheses pakis HYBRID klaasipuhastite tutvustus

Mis on hübriidklaasipuhasti?

• Hübriidklaasipuhastid sarnanevad 
traditsioonilistele standardklaasipuhastitele, 
millel on terasest konstruktsioon, mis toetab 
kummist pühkimiselementi ja kasutab 
konksu tüüpi ühendust kinnitumiseks 
klaasipuhasti varre külge

Peamised erinevused:

• Hübriidklaasipuhasti pealisehitus koosneb 
liigendatud plastist sektsioonidest, mis on ette 
nähtud toimima õhuspoilerina, mis katab 
sekundaarset teraskonstruktsiooni. 
• Hübriidklaasipuhasti painutajad on kaardus 
(või painutatud), et optimeerida kontakti 
tuuleklaasiga – nagu need, mida kasutatakse 
lamedates klaasipuhastites – järelikult on need 
traditsiooniliste ja lamedate klaasipuhastite 
„hübriid“.

Täielik originaalseadme kvaliteet

• Originaalseade Aasia sõidukitel

• Aerodünaamiline spoileri disain

• Suurem veevahemik

• Parem toimivus suurel kiirusel

• 8 osanumbrit üheses pakis

• Katvuse suurused 35 kuni 65 cm

• Ei ole saadav Boschilt

• Ainult 4 komplekti Valeolt

Näide: AFL60

A = „Aerovantage“

F = „Flat“ tipo

L = LHD

60 = 60 cm

R = parempoolne

U = universaalne (vasakpoolne ja 
parempoolne) 

Numbrid = klaasipuhasti suurus (cm)

Kaks numbrit = ühe klaasipuhasti pikkus

Neli numbrit = mõlema komplekti 
kuuluva klaasipuhasti pikkus

Uus pakend: Aerovantage

Enne Pärast
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Hooajalised tooted

AD suvised klaasipesuvedelikud 
on parim puhastusvahend igale autole!

Jahutusagent R134A

Sobib professionaalidele, kes 
otsivad toodet, mis:

• On heade säilivusomadustega

• Parandab nähtavust vihmase 
ilmaga

• Tõrjub vihma ja pori

• Kaitseb veeplekkide eest

• Ei kahjusta värvitud ja lakitud 
pindasid

• Ei kahjusta kummist ja plastikust 
osi

• Eemaldab suurepäraselt isegi 
kinnistunud mustuse

• Parandab klaasipuhastajate töö 
efektiivsust

• Vähendab klaasipesu sagedust, 
pikendades nii klaasipuhastajate 
kasutusiga.

AD suvised klaasipesuvedelikud 

eemaldavad tõhusalt tuuleklaasilt 

maanteetolmu ja putukate jäänused 

ning on meeldiva lõhnaga. Mõeldud 

tõelistele autofännidele!

Kasutatakse autotööstuses, 
statsionaarsetes 
õhukonditsioneerimise ja 
keskmise temperatuuriga 
jahutussüsteemides. 

See on hüdrofluorosüsinik või HFA 
ahelad. Ei sisalda kloori, paistab 
silma kõrge aurustumistaseme, 
keemilise stabiilsuse poolest, ei lõhu 
osoonikihti ja selle panus globaalsele 
soojenemisele on minimaalne.  

Kaubakood:  
R134A 12KG REFRIGERANT
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Kõik mootorrataste jaoks

Akud mootorrataste jaoks

DYNAVOLT on esimene akutootja, kes toob 
turule nanotehnoloogilised hooldusvabad 
geelakud (seeria MG), mis sobivad enamikele 
mootorratta mudelitele kogu maailmas. 
Oleme ühtlasi ka esimene mootorrataste 
akutootja Hiinas, kelle toodete külmkäivitus 
vastab SEA, DIN, JIS, EN ja IEC standardite 
nõuetele. DYNAVOLT toodab aastas üle 15 
miljoni aku, rohkem kui 700 erinevat toodet, 
mis moodustavad 6 peamist tooteseeriat. 
DYNAVOLT laiendab oma müügivõrgustikku 
rohkem kui 90 riiki üle maailma, tarnides 
selliseid tuntud kaubamärke nagu MENSHY, 
DYNAVOLT jne.

Nanotehnoloogilised geelakud  
(seeria MG)

Gel Nano tooteseeriasse kuuluvad suletud ja 
aktiveeritud akud, mis tarnitakse eellaetult 
ning mis ei vaja täitmist.

Kasutades vedeliku asemel geelelektrolüüti, 
katavad Nano-Gel akud aktiivse 
plaatmaterjali efektiivsemalt, tagades nii 
suurema toimimispinna ja vältides plii 
sulfaatumist.

Nano-Gel geeli omadused tagavad selle 
maksimaalse haakumise plaatide külge, 
mistõttu need taluvad ka tõsist vibratsiooni 
ja pikendavad aku kasutusiga.

Võrreldes turul saadaolevate teiste tehases 
aktiveeritud akudega, tagavad geeliga MG 
akud tagavad suurema hulga tsükleid ja aku 
pikema kasutusea. Uuendatud Gel Nano 
akud on saadaval ka MGS, DTX ja DB 
seeria akudena.

Tavalised suletud ja aktiveeritud akud 
(seeria MGS)

Suletud ja aktiveeritud akud on suletud 
akud, mis on eellaetud ja ei vaja happega 
täitmist.

MGS seeria akud on standardakud, mida 
kasutatakse originaalakude asendamiseks 
enamikel uuematel mootorratastel.

Happepakkidega hooldusvabad akud 
(seeria DTX)

Ventiiliga reguleeritavad happega pliiakud 
suletakse täielikult pärast aktiveerimist. 
See aitab vältida lekkeid, muutes need 
akud eriti sobivateks just mootorratastele, 
ATVdele ja veesõidukitele. Igal akul on 
kaasas happepakk, millega aku aktiveerida. 
Edaspidi on aku täiesti hooldusvaba ja ei 
vaja täiendavat täitmist.

Hooldusvabad akud, mis on töökindlad ja 

vastupidavad  vibratsioonile, kestavad kuni 
kolm korda kauem kui tavalised akud.

Suure jõudlusega kuivlaadimisega akud 
(seeria DB)

20–30% suurem käivitusvõimsus 
kui tavalistel akudel — suurem 
plaatide arv aku kohta annab parema 
käivitusvõimsuse. Lisavõimsus masinatele, 
kellel on täiendavaid elektriosi või 
kõrgsurvemootorid.

Tavalised kuivlaadimisega akud 
(seeriad 6N JA 12N)

Standardsed asendusakud. Usaldusväärsed ja 
võimsad. Suur käivitusvõimsus.
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Kõik mootorrataste jaoks

ON-ROAD tooted 

Dunlopi uus tehnoloogiliselt täiustatud 
sportrehv tagab sõidumugavuse, sõiduki hea 
käsitsemise kõikidel kiirustel^ ja optimeeritud 
haardumine märjal ja kuival pinnal.

^ Võrreldes SportSmart rehviga

 

OFF-ROAD tooted

Tuletatud otse 2013. aasta MX 
maailmameistrivõistluste võitjarehvidest — 
mudel MX-32/32F on uusim valik pehme 
kuni keskmise kõvadusega pinnase jaoks.

OFF-ROAD tooted 

Uus keskmiselt kõva pinnase rehv, mis 
on välja töötatud ja täiustatud just kõige 
karmimate motokrossivõistluste jaoks.

Tehnoloogia

Dunlop oli esimene, kes kohaldas võistlusrehvide standardeid tänavasõidu rehvidele. Koos 
Euroopa, Jaapani ja Põhja-Ameerika inseneride ja disaineritega on Dunlop rahvusvahelisel 
tasandil välja töötanud uudsed tooted, mida on testitud kõige karmimate testidega — 
võidusõitudega. Meie kirg motospordi vastu on aidanud meil välja töötada sellised uuendused 
nagu madala profiiliga rehvikuju, radiaalne konstruktsioon, suunalised ja konstantsed 
rehvimustrid, aramiidmaterjalist karkassid, Multi-Tread (MT) ja JLT-tehnoloogiad.

MITMETURVISELINE (MULTI -TREAD) TEHNOLOOGIA

Aastaid edukat osalemist ülemaailmsetel Superbike, Endurance ja GP meistrivõistlustel on tulemuseks andnud mitmetest 
ainetest kokkusegatud rehvisegu, millest on valmistatud paljud meie praegused Sportmax ja tänavasõidu tooted. Erinevate 
koostisosade kokkusegamine annab erinevad toimimisomadused olukordades, kus rehv on kallutatud maksimaalse nurga 
alla, võrreldes sellega, kui sõidetakse otse.

ÜHEOSALISE VÖÖ (JLB) KONSTRUKTSIOON

Kõik meie Sportmax tänavasõidurehvid on disainitud raalprojekteerimise (CAD) tehnoloogia ja lõplike elementide 
analüüsi (FEA) abil ning üheosalise vöö (JLB) konstruktsiooniga (kas ees või taga). Üheosalise vöö konstruktsioon välistab 
vöö ülekattumised, mille tulemuseks on sujuvam käsitsemine ja stabiilsem kontakt teekattega.

NTEC

Dunlopi geniaalne NTEC surve reguleerimise süsteem võimaldab sõitjal rehvirõhku reguleerides rehvi optimeerida. Kui 
rada on kuiv, on tühjem rehv vastupidavam ja toimib etteennustatavalt. Tee peal sõites annab tootja soovituste järgi täis 
pumbatud rehv õige haardumise ja käsitsemise.

JLT

Ühenduskohtadeta rehvimustri (JLT) tehnoloogia võimaldab rehvil kasutada mitmeid koostisosi, et saavutada  
eelised rehvi vastupidavuses, kulumisel, haardumisel rehvi keskosast kuni ääreni ja rehvi stabiilsus ka suurtel kiirustel.

CTCS

Karkassi pingekontrollisüsteem (CTSC) kontrollib pingete jaotumist karkassis, optimeerides seda erinevates  
piirkondades, mille tulemusena paraneb rehvi käsitsemine, haardumine otse sõites ja tagasiside.

PCBT

Dunlopi uus patenteeritud tehnoloogia Progressive Cornering Block Technology (PCBT) suurendab  
mustriblokkide paindlikkust, et saavutada suurem libisemiskontroll ja rehvi servade haardumine kurvides.

MBD

Uus Multiple Block Distribution (MBD) tehnoloogia reguleerib kallaku muutumist rehvi keskosa ja õla vahel,  
mis koos vähemate blokkidega keskosas parandab rehvi kontakti, andes samas maksimaalse veojõu ja haardumise.

UUS AASTAL 2014!
Siit leiate uusimad lisandused Dunlopi 2014. aasta tootevalikust

UUS

UUS

UUS

UUS



26

Kõik mootorrataste jaoks

Mootorrataste tõstukid

Äravõetav pealesõiduplaat ning tõstuki 
platvormi väljatõmmatav tagaosa 
mugavaks ligipääsuks tagaratta juurde.

Esiratta fikseerimismehhanism: 
elektrohüdrauliline S 1394A2 või 
mehhaaniline S 1394A1 (omal valikul)

Kasutamine: mootorrataste remondiks

Tõstemehhanism: hüdrauliline 
jalgpump.

Esiratta fikseerimismehhanism : 
mehaaniline S 1394A1

Kasutamine: mootorrataste ja mopeedide 
remondiks.

Tõstmine hüdraulilise jalgpumba abil

Kaitselukud kaitsevad juhusliku 
allalangemise eest.

Esiratta käsitsi kinnitamine tõstuki 
külge.

4 kinnituspunkti mootorratta sidumiseks 
kui on vaja täiendavat stabiilsust.

500 mm pikkune äravõetav tagaplaat 
mugavamaks ligipääsuks tagaratta 
juurde.

Tõstmine hüdraulilise õhu- või 
jalgpumba abil.

Kaitselukud kaitsevad juhusliku 
allalangemise eest.

Esiratta käsitsi kinnitamine tõstuki 
külge.

Väljatõmmatav tagaplaat mugavamaks 
ligipääsuks tagaratta juurde.

Alusele monteeritud rattakesed tõstuki 
transportimiseks ja fiksaatorid, mis on 
ette nähtud stabiilsuse tagamiseks tõstuki 
kasutamise ajal.

Tõstejõud: 600kg

Tõstekõrgus: 1000mm

Platvormi laius: 750mm

Platvormi pikkus: 2200mm

Täielikult alla langetatud tõstuki kõrgus 
maapinnast: 120mm

Tõstejõud: 400kg

Tõstekõrgus: 800mm

Platvormi laius: 750mm

Platvormi pikkus: 1900mm

Täielikult alla langetatud tõstuki kõrgus 
maapinnast: 130mm

Tõstejõud: 450kg

Teraskonstruktsioon

Minimaalne kõrgus: 205mm

Maksimaalne kõrgus: 750mm

Platvormi pikkus: 2060mm

Platvormi laius: 333mm

Tõstejõud: 390kg

Teraskonstruktsioon

Minimaalne kõrgus: 190mm

Maksimaalne kõrgus: 710mm

Platvormi pikkus: 2200mm

Platvormi laius: 690mm

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA   KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

Elektrohüdrauliline käärtõstuk mootorratastele  
KP1396E, Ravaglioli (Itaalia)

Tõstuk mootorratastele KP1394, Ravaglioli (Itaalia)

Hüdrauliline tõstuk mootorratastele MC550, Sealey

Hüdrauliline tõstuk mootorratastele MC390AH, Sealey
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Kõik mootorrataste jaoks

Tõhusad töökindlad filtrid
Parim kvaliteet mootorratastele ja ATV-dele

NGK süüteküünlad

MANN-FILTER pakub optimaalset 
valikut ka väga kõrgetasemelistele 
sõidukitehnoloogiatele: 
esmaklassiline teenus ja kõrgeimatele 
kvaliteedistandarditele vastavad 
originaalseadmed. Mootorratturid ning 
ATV-sõbrad hindavad seda. Kõrge puhtuse 
tase on tänase mootorite põlvkonna 

jaoks absoluutselt hädavajalik. Seesuguste 
mootorite jaoks spetsiaalselt välja töötatud 
õlid parandavad enamalt jaolt spetsiaalsete 
lisaainesegude abil õli loomulikku 
kvaliteeti. Õlivahetuse intervallid on 
pikenemas, õlivarraste mahud vähenemas 
ning mootoritemperatuurid kasvamas. 
Nimetatud tegurid mõjutavad ka õlifiltrit. 

Tõhusad õlid toimivad täielikult ainult 
siis, kui filtrid on vastavalt optimaalselt 
reguleeritud. MANN-FILTER sõltub 
selles osas oma oskusteadmistest: tõhusad 
spetsiaalselt mootorratastele ja ATV-dele 
välja töötatud filtrid.

Kogu maailma mootorratturid ja 
mootorrattatootjad nõustuvad, et 
süüteküünalde vallas on vaid üks kuningas. 
NGK. Seetõttu on NGK küünlad maailmas 
enimkasutatavad originaalvaruosi. Nii 
et ärge püüdkegi mõnd muud küünalt 
kasutada.

NGK on juhtiv mootorrataste 
süüteküünalde tootja ning pakub 
süüteküünlaid peaaegu kõigile maailma 
mootorratastele, ATV-dele ja skuutritele. 
Väga mitmesuguseid materjale – 
tavapärasest vasksüdamikust iriidiumini – 
kasutav NGK on maailmas süüteküünalde 
ehituse ja tehnoloogia vallas esikohal.

NGK süüteküünlad on:

• originaalvaruosade tootjate poolt heaks 
kiidetud;

• spetsiaalselt kohandatud rohkematele 
mootorrattatootjatele – sealhulgas Honda, 
Kawasaki, KTM, Suzuki ja Yamaha – kui 
ükski teine süüteküünlaid pakkuv ettevõte.

NGK süüteküünalde valik kasvab igal 
aastal kaasaegsete mootorite aina suuremate 
nõudmiste rahuldamiseks. 

Süüteküünla ehituse puhul peab arvesse 
võtma paljusid mootori omadusi, sealhulgas 
füüsilisi mõõtmeid, põlemiskambri kuju, 
jahutusomadusi, kütuse- ja süütesüsteeme. 
Süüteküünaldel on oluline roll minimaalse 
kütusekulu ja heitgaaside juures 
maksimaalse mootori võimsuse tootmisel. 
Õiget tüüpi süüteküünla valimine aitab 
sõidukitootjal seadustega ette nähtud 
heitgaaside piirmäärade raamesse jääda ja 
juhil mootorist maksimum võtta. 

BPR5ES-13

lai elektroodide 
vahe

kolme  
elektroodiga

kõrgema 
töötemperatuuri ja 

lisakaitsega

kahe  
elektroodiga

nelja  
elektroodiga

väärismetall

BCP6ET

ZFR6E-11

BKR6EK

BKR6EQUP

IZFR6B



Castrol: Jalgratta mootoriõlid Castrol: Jalgratta mootoriõlid Castrol: Jalgratta mootoriõlid

Castrol: Kahvliõli 2T ja 4T 
mootorratastele Castrol: Jalgratta hooldus- ja eritooted Castrol: Jalgratta hooldus- ja eritooted

Castrol: Jalgratta mootoriõlid Castrol: Jalgratta mootoriõlid Castrol: 2-taktilise mootori õli

Castrol: 2-taktilise mootori õli Castrol: 2-taktilise mootori õli Castrol: 2-taktilise mootori õli

Castrol: 2-taktilise mootori õli 
veesõiduki mootoritele

Castrol: 2-taktilise mootori õli 
veesõiduki mootoritele

Castrol: 2-taktilise mootori õli 
veesõiduki mootoritele

Castrol: Transmissiooniõli 2T ja 4T 
mootorratastele

Castrol: Transmissiooniõli 2T ja 4T 
mootorratastele

Castrol: Transmissiooniõli 2T ja 4T 
mootorratastele

Õli ja hooldusvahendid mootorrataste, motorollerite ja veesõidukite jaoks

Power 1 Racing 4T 10W50

Fork Oil Synthetic 5W

Power 1 4T 10W40

Act>Evo Scooter 2T

Biolube 2T

MTX Full Synthetic 75W140

Power 1 Racing 4T 5W40

Chain Spray O-R

Act>Evo 4T 20W50

Power 1 Racing 2T

Outboard 2T

MTX Part Synthetic 80W

Power 1 Racing 4T 10W40

Chain Lube Racing Spray 

A 747

Power 1 Scooter 2T

Aqua Race 2T

Fork Oil 10W, 15W

Spetsifikatsioonid:  
JASO MA-2, API SJ, BMW HP-2, 
Husqwarna 4T

Osanumber:  
10W50 Power 1 Racing 4T 1 l  
10W50 Power 1 Racing 4T 4 l

Spetsifikatsioonid:  
ISO VG15(5W)

Osanumber:  
5W Fork Oil Synthetic 0,5 l

Spetsifikatsioonid:  
JASO MA-2, API SL

Osanumber:  
10W40 Power 1 4T 1 l  
10W40 Power 1 4T 4 l

Spetsifikatsioonid:  
API TC, JASO FD, ISO EGD   

Osanumber:  
2T Act>Evo Scooter 1 l

Spetsifikatsioonid:  
NMMA TC-W3, ISOMIA 27-92      

Osanumber:  
2T Biolube 1 l

Spetsifikatsioonid:  
API GL5, SAE 75W140   

Osanumber:  
75W140 MTX Full Synthetic 1 l

Spetsifikatsioonid:  
JASO MA-2, API SJ, BMW, Kawasaki 

Osanumber:  
5W40 Power 1 Racing 4T 1 l

Kirjeldus:  
 valge, täissünteetiline ketiõli O-ring ja 
X-ring tüüpi kettidele.

Osanumber:  
Chain Spray OR 0,4 kg

Spetsifikatsioonid:  
JASO MA-2, API SJ,   

Osanumber:  
20W50 Act>Evo 4T 1 l

Spetsifikatsioonid:  
API TC+, JASO FD, ISO EGD      

Osanumber:  
2T Power 1 Racing 1 l

Spetsifikatsioonid:  
NMMA TC-W3     

Osanumber:  
2T Outboard 1 l

Spetsifikatsioonid:  
API GL4, SAE 80W       

Osanumber:  
80W MTX Part Synthetic 1 l

Spetsifikatsioonid:  
JASO MA-2, API SL, Triumph 4T 

Osanumber:  
10W40 Power 1 Racing 4T 1 l 
10W40 Power 1 Racing 4T 4 l

Kirjeldus:  
JASO MA-2, API SL, Triumph 4T 

Osanumber:  
10W40 Power 1 Racing 4T 1 l 
10W40 Power 1 Racing 4T 4 l

Spetsifikatsioonid:  
API TC, SAE 50   

Castrol A 747 EI TOHI MITTE KUNAGI 
segada mineraal- või sünteetiliste õlidega

Osanumber:  
A747 1 l

Spetsifikatsioonid:  
API TC+, JASO FD, ISO EGD     

Osanumber:  
2T Power 1 Scooter 1 l

Spetsifikatsioonid:  
NMMA TC-W3, API TC, Bombardier 
Rotax     

Osanumber:  
2T Aqua Race 1 l

Spetsifikatsioonid:  
ISO VG32(10W), ISO VG46(15W)

Osanumber:  
10W Fork Oil 0,5 l 
15W Fork Oil 0,5 l



Castrol: Jalgratta hooldus- ja eritooted Castrol: Jalgratta hooldus- ja eritooted Castrol: Jalgratta hooldus- ja eritooted

Castrol: Jalgratta hooldus- ja eritooted Castrol: Jalgratta hooldus- ja eritooted Castrol: Jalgratta hooldus- ja eritooted

Eurol: 4-taktilise päramootori õli Eurol: 4-taktilise päramootori õli Eurol: päramootori transmissiooniõli

Eurol: Muruniiduki 4-taktilise  
mootori õli Eurol: 2-taktilise mootori õli Eurol: 2-taktilise mootori õli

Eurol: 2-taktilise mootori õli Eurol: 2-taktilise mootori õli Eurol: Jalgratta hooldus- ja eritooted

Eurol: Jalgratta hooldus- ja eritooted Eurol: Jalgratta hooldus- ja eritooted Eurol: Jalgratta hooldus- ja eritooted

Chain Cleaner Spray 

Bike Polish 

Nautic Line FCW 10W40

Lawn Mower oil SAE 30

Racing 1 Ricinus

Silicone Spray 

Foam Air Filter Oil  

Metal Parts Cleaner

Nautic Line SHX 15W40

Super 2T Formax

SX Sport 2T

Brake Cleaner Spray

Foam Air Filter Cleaner 

DWF

Nautic Line Gear Oil 80W90

TTX Supreme Synthetic

Chain Spray PTFE

Penetrating Oil Spray

Kirjeldus:  
väga tõhus puhastusvahend 
mootorratta kettidele

Osanumber:  
Chain Cleaner 0,4 l

Kirjeldus:  
uudne puhastusvahend mootorratta 
värvitud, kroomitud ja plastist pindade 
puhastamiseks ilma vee kasutamiseta

Osanumber:  
Bike Polish Spray 0,3 l

Spetsifikatsioonid:  
NMMA FCW,  

Osanumber:  
10W40 Nautic Line FCW 1 l 
10W40 Nautic Line FCW 60 l

Spetsifikatsioonid:  
API SJ         

Osanumber:  
Lawnmower Oil SAE 30 0,6 l 
Lawnmower Oil SAE 30 1 l 
Lawnmower Oil SAE 30 5 l 
HDX 30 20 l

Kirjeldus:  
Taimne õli raskes režiimis ja suurel  
pöörete arvul töötavatele 2-taktilistele 
mootoritele Eurol Racing 1 EI TOHI 
MITTE KUNAGI  segada mineraal- või 
sünteetiliste õlidega

Osanumber:  
2T Racing 1 Ricinus 1 l

Kirjeldus:  
Eurol Silicone spray säilitab kettide, 
käiguvahetajate liigendite, lukkude, 
plastist ja kummist osade sujuva 
liikumise 

Osanumber:  
Silicone Protect Spray 0,4 l

Kirjeldus:  
esmaklassiline õli mootorratta filtritele 

Osanumber:  
Foam Air Filter Oil Spray 0,4 l 
Foam Air Filter Oil 1,5 l

Kirjeldus:  
aerosoolvedelik õli ja määrde 
eemaldamiseks mootoriosadelt, 
samuti piduriketastelt, karburaatoritelt, 
süüteküünaldelt, metallpindadelt  

Osanumber:  
Metal Parts Cleaner Spray 0,4 l

Spetsifikatsioonid:  
API SL/CI-4, ACEA A3/B4/E5/E7         

Osanumber:  
15W40 Nautic Line SHX 1 l

Spetsifikatsioonid:  
API TC+, JASO FD, ISO EGD, TISI  
Husqvarna 266    

Osanumber:  
2T Super Formax 1 l

Spetsifikatsioonid:  
JASO FB, ISO EGB        

Osanumber:  
2T Sport SX 0,5  
2T Sport SX 1 l 
2T Sport SX 60 l

Kirjeldus:  
Eurol Brake Cleaner on spetsiaalne 
pihustusvedelik pidurite, hõõrdkatete, 
piduriketaste, mootoriosade, kontaktpunktide, 
süüteküünalde, kettide jt metallist osade 
puhastamiseks määrdeainest

Osanumber:  
Brakecleaner Super Spray 500 ml

Kirjeldus:  
esmaklassiline puhastusvahend 
mootorratta filtritele

Osanumber:  
Foam Air Filter Cleaner 1,5 l

Kirjeldus:  
universaalne aerosool-penetrant 
ja niiskusevastane määrdeaine 
mootorratastele  

Osanumber:  
DWF Spray 0,4 l 

Spetsifikatsioonid:  
API GL5        

Osanumber:  
80W90 Nautic Line Gear Oil 0,3 l 
80W90 Nautic Line Gear Oil 1 l

Spetsifikatsioonid:  
API TC+, JASO FC, ISO EGD, TISI      

Osanumber:  
2T Supreme Synthetic TTX 1 l

Kirjeldus:  
Eurol PTFE keti pihustusmääre on välja   
töötatud vastupidavaks määrimiseks 
sügavale läbitungimise toimega

Osanumber:  
Chain Spray PTFE 400 ml

Kirjeldus:  
Eurol Penetrating Oil Spray võimaldab 
kiiresti lahustada roostet tänu sügavale 
tungimise omadustele. Sisaldab 
molübdeen-disulfiidi määrimiseks

Osanumber:  
Penetrating Oil Spray 400 ml



KOHENE KAITSE KÄIVITUSE HETKEST ALATES                         
IGA KORD, KUI KÄIVITAD MOOTORI.

CASTROL MAGNATEC

  

  

PEATUMIST 
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TÖÖ PEATUS
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KOHVI PEATUS

  

  

VALGUSFOORI PEATUS

  

  

LASTEAIA PEATUS
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Kompressori rikete ennetamine

On ütlematagi selge... Täiendõpe on edu saavutamiseks ülioluline. Tehnoloogiline vahe originaalvarustuse ja järelturu varustuse 
vahel kahaneb iga aastaga. 

Uusimate remondisuundade tundmine 
võib aidata parandada pakutavaid teenuseid, 
vältida klientide enneaegset naasmist 
teenindusse ja suurendada klientide üldist 
rahulolu. 

Sama võib öelda ka näiliselt lihtsate 
remonditööde kohta — olgu töö keeruline 
või lihtne, parimate praktikate kasutamine 
aitab vältida potentsiaalseid valediagnoose või 
osade rikkeid. 

1. soovitus: Kompressori ettevalmistus 
enne kasutamist 

Kas eeldaksite, et taastatud mootor töötaks 
korralikult, kui see ei oleks eelnevalt õlitatud 
või kui selle karteris oleks käivitamisel vaid 
liiter õli? Loomulikult mitte. 

Sama võib öelda ka kompressori kohta.  
Selleks, et kompressor käivitamisel korralikult 
töötaks, peab selles olema piisav kogus 
õli ning seda tuleb käsitsi ümber pöörata, 
kasutades selleks vastavat tööriista, nii et kõik 
kompressori osad oleksid eelnevalt õlitatud.

Metalliksinised osad

1. Pildil on näha õhukompressori 
pöörlev koost, mille hävitas puudulik 
õlitamine käivitamisel. Metalliksinised 
osad kuumenesid üle ja kiilusid kinni, 
põhjustades nii katastroofilise rikke.

2. Pildil on näha kahjustunud edasi-
tagasi liikuv koost kompressorist, mis 
on kahjustunud määrde puudumise 
tõttu. Kompressoris olnud määre oli 
õhuke (madala viskoossusega) ja 
sellel oli loputuskemikaali lõhn.

3. Kahjustunud kompressori 
sisemus. Määre on muutunud 
paksuks mustaks massiks. Estriõlid, 
mida Delphi kompressorites ei 
soovitata kasutada, võivad suure 
kuumuse tingimustes muutuda 
sarnaseks massiks.

4. Kui õlitate kompressorit, millel on 
karteri täiteava, veenduge, et kogu 
õli eemaldataks ja valataks sisse läbi 
selle avause, nii et õli liiguks otse 
kompressori sees oleva pöörleva 
koostuni.

Õlitamine enne kompressori töölepanemist 
võib viia liigse müra tekkeni või põhjustada 
kompressori rikke. Kompressoreid on kahte 
liiki: õliga ja ilma õlita. Õliga kompressorite 
(eelõlitatud) korral tuleb uus õli nõrutada 
ning õiget tüüpi õli õiges koguses sisse valada. 
Kuivade ehk õlita kompressorite korral 
tuleb õiges koguses õiget tüüpi õli lisada 
enne kompressori käivitamist. Hoolimata 
kompressori tüübist saab kompressoriga 
kaasasolevatest juhistest lugeda, kuidas 
kompressorit enne kasutamist nõuetekohaselt 
õlitada ja pöörata.

2. soovitus: Õhukompressori süsteemi 
loputamine  

Õhukompressori süsteemi loputamisel 
kemikaalidega veenduge, et süsteeme ei 
jääks kemikaali jääke. Jääkide jäämisel 
süsteemi võivad need lahjendada ja saastata 
kompressori määret, põhjustades müra ja 
tekitades kompressori rikkeid. 

Õhukompressori süsteemi loputamisel 
on ülioluline kasutada tunnustatud 
originaalvaruosade tootjate seadmeid, 
loputusvahendeid ja protseduure, et aidata 
minimeerida võimalikest jääkidest tekkivaid 
probleeme.

3. soovitus: Kasutage soovitatud 
määret 

Tundub lihtne... kasutage seda tüüpi 
määret, mida on soovitatud uue 
kompressori kasutusjuhendis. Kahjuks 
lakkavad kompressorid iga päev töötamast 
põhjusel, et neis on kasutatud vale määret. 

Ilma nõuetekohase määrimiseta on vähe 
võimalusi, et kompressor pikemat aega 
stabiilselt töötaks. Sõltuvalt kompressori 
süsteemist, on turul saada mitmeid tüüpi 
määrdeid. PAG õli on neist kõige tavalisem. 
On oluline, et kompressorites kasutataks 
kõrgekvaliteetset PAG õli ning et tehnik 
järgiks kompressori kasutusjuhendit, nii et 
õigesse kohta oleks valatud õige kogus õiget 
tüüpi õli. 

Turul on saadaval ka esterõlid, kuid neid 
ei tohiks kasutada, kuna need võivad 
suurtel kuumustel laguneda ja põhjustada 
määrimisvigu ja kompressori rikkeid.

Karteri täiteava
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Kas teadsid, et... 

Delphi CVC-tehnoloogia on 
originaalvarustusena paigaldatud 
Euroopa kõige populaarsematele 
platvormidele nagu Volkswageni, 
Renault, Nissani ja Opeli 
rakendused.

Miks ja millal tuleb kompressorit vahetada?

Konkureerivatest toodetest parem

•  Jahutusõli puudus või liigne õli 
•  Sisemine korrosioon 
•  Vähene hooldus (vastuvõtja kuivati regulaarne vahetamine) 
•  Blokeeritud vooluring – vastuvõtja kuivati on ummistunud ja/või paisumisventiil 
blokeeritud 
•  Ebakorrektne süsteemi loputamine uue kompressori paigaldamisel või loputuse 
mitteteostamine 
•  Elektriline probleem siduris 
•  Vigane kompressor põhjustab järgmised rikked: 
 o  õhukompressori süsteem ei toimi 
 o  teiste õhukompressori komponentide võimalik kahjustumine

Olles sõiduki mootorisüsteemi osa, retsirkuleerib heitgaasitagastusklapp mõõdetud koguse heitgaasi mootori sisselaskesüsteemi, 
aidates nii suurendada mootori efektiivsust ja vähendada kütusetarbimist NOx vähendamise läbi diisel- ja bensiinimootorites.

Heitgaasitagastusklapi rikkega seotud 
sümptomid on sarnased mitmetele 
teistele mootoriprobleemidele ja seetõttu 
põhjustavad heitgaasitagastusklapi 
rikked probleeme paljudele tehnikutele. 

Kuigi heitgaasitagastusklapi rikke õige 
diagnoosimine on tänapäeva tehnikutele 
oluline oskus, on samuti oluline, et 
vea leidmisel asendataks klapp vaid 

kõrgekvaliteetsete varuosadega, et tagada 
tootja poolt ettenähtud toimimistase. 
Originaalvaruosade tarnija ja 25 maailma 
suurima sõidukitetootja partnerina on 
Delphil unikaalne eelis teha koostööd 
originaalvaruosade tasemel, tagades, et 
järelturg ja originaalvaruosad vastavad 
ühesugustele nõudlikele standarditele. 
Kahjuks ei kehti see alati teiste järelturu 
tootjate osas — tihti võivad kehvema 

1. Kui võrrelda Delphi lahtivõetud heitgaasitagastusklappi konkureerivate toodetega, siis 
esimene ilmselge erinevus on näha teljepoldi kvaliteedis ja klapipea kujus. Konkureeriva 
tootja teljepolt (paremal) ei ole mitte ainult erineva kujundusega, vaid on kehvema 
kvaliteedi tõttu ka mustem ja korrodeerunud. See on ilmselge märk sellest, et toote 
valmistamiseks on kasutatud kehvema kvaliteediga materjale, mis omakorda mõjutavad 
heitgaasitagastusklapi toimimist. Klapipea teistsugune kuju mõjutab klapi läbilaskvust 
ja heitgaaside koguse mõõtmist, mis suurendab kütusetarbimist, mootori saastumist ja 
vähendab sõiduki toimivust.

2. Üleval oleval joonisel on toodud RTV silikoonhermeetikuga Delphi 
heigaastitagastusklapp (vasakul) ja ilma hermeetikuta konkureeriv toode (paremal). Kõige 
tihedamini esineb heitgaasitagastusklapi rikkeid korrosiooni tõttu, mille tulemusena 
niiskus ja kahjulikud vedelikud satuvad klapi sisse ja võivad põhjustada anduri rikke. 
Neid kahjusid ennetatakse Delphi originaalklappidel kaitsva RTV silikoontihendiga.

3. Võrreldes anduri tehnoloogiat sulgemisventiilidega, ei ole kahtlustki, et Delphi tehnoloogia 
on parim. Delphi heitgaasitagastusklapil (vasakul) on töökindel ja valideeritud potentsiomeeter 
kõikide vajalike rakenduste toimimiseks. Konkureerival tootel (paremal) on aga magnetiga 
lineaarne Halli andur. 

Sellise anduri kasutamisega on seotud mitmed puudused. Näiteks on sellisel lahendusel 
võrreldes Delphi originaallahendusega erinev kalibreering. Selle tulemusena nihkuvad 
seireväljundid temperatuuri tõustes ja võivad suure tõenäosusega genereerida veakoode. 
Heitgaasitagastusklapi ebaõige näit viib võimsuse kaoni ja mootori suurema saastumiseni. 

Halli anduri tehnoloogia ei ole ka töökeskkonna tõttu väga vastupidav, kuna heitgaaside kõrge 
temperatuur muudab nende valesti asetsemise riski suuremaks.

Kui klapid on lahti lõigatud, on nende erinevused 
veelgi ilmsemad.

Võrreldes anduri tehnoloogiat sulgemisventiilidega, 
ei ole kahtlustki, et Delphi tehnoloogia on parim.

kvaliteediga varuosad kahjustada nii mootori 
kui ka sõiduki toimimist. 

Varuosade edasimüüjad ja tehnikud peavad 
teadma, et mitte kõik mootorisüsteemi 
osad ei ole loodud võrdsetel alustel. Aga 
kuidas neil vahet teha? Allpool on toodud 
mõned näited selle kohta, mis eristab Delphi 
originaal heitgaasitagastusklapi tehnoloogiat 
konkureerivatest toodetest.
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Hammasrihmakomplekt CT 979K3  
Fordile/Volvole 2,5 l Erinevad mudelid  

alates 2004. aastast

Probleem.

Komplekti kuuluval pingutusrullil on erinev konstruktsioon võrreldes senini kasutatud 
pingutusrulliga. (Kuuskantvõti, mida kasutatakse ekstsentriku reguleerimiseks seni, kuni 
osuti on joondatud.)

Põhjus.

Vastavalt tootjale tuleb uus versioon paigaldada nüüd eelmise asemele rihma vahetamise 
ajal.

Lahendus.

Uus versioon on nüüd varustatud eelsobitatud splindiga ning selle saab kohe paigaldada. 
Kui kõik komponendid on paigaldatud, eemaldage lihtsalt splint, mille järel pinge 
seadistatakse automaatselt.

Joon. 1 Eelmine pingutusrulli konstruktsioon

Joon. 2 Uus konstruktsioon

4. Isolatsioon on ülioluline kaitsmaks heitgaasitagastusklapi sees olevat pooli. 
Ülevalpool olev joonis konkureerivast tootest näitab puudulikku isolatsiooni, mis ei 
ole paksem kui tavaline kleeplint. 

Ilma nõuetekohase kapselduse või kaitsva isolatsioonita juhtmestiku ümber võib 
toode kergemini lühisesse sattuda.

Delphi rõhutab jätkuvalt kvaliteettoodete kasutamise tähtsust ning sõiduki 
elektroonika ei ole selles osas erand. 

Madala kvaliteediga varuosad võivad viia kulukate riketeni ning odavamast varuosast 
tingitud hinnavõit ei ole lõppkokkuvõttes seda väärt. Tõendus, et saate seda, mille 
eest maksate. Selleks, et tagada teile kvaliteetne toode, valige ettevõte, kes valmistab 
varuosi, millega autod juba sündinud on — valige Delphi.

5. Veel üks oluline erinevus Delphi originaal heitgaasitagastusklapi ja madalama 
kvaliteediga konkureerivate toodete vahel on klapi pinnaviimistlus. Konkurentide 
tootel (paremal) on näha suures koguses lahtist metallipuru, mis veelkord näitab, et 
tootmisprotsessis on klapi valmistamiseks kasutatud kehvema kvaliteediga materjali. 
Metallipuru tõttu kuluvad mootori olulised osad nagu kolvirõngad, klapid ja silindri 
tihendid kiiremini, mis võib vähendada mootori kasutusiga.
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Lühike rikete diagnostika ülevaade: 
süüteküünalde seisund 

Normaalne

Keskelektroodi tugev kulumine 

Söekiht

Paks pliikiht 

Õlikiht

Tuhakiht

Isolaatori eespoolne osa on hallikasvalge, 
hallikaskollase või kollakaspruuni tooniga. Mootor on 
KORRAS. Temperatuuriväärtus on seadistatud õigesti. 
Küttesegu koostis ja süttimisaeg on KORRAS, süttimise 
katkestusi ei esine, külmalt käivitamine toimib hästi. 
Pole ladestusi, mida tekitavad kütuse pliilisandid, või 
mootoriõli legeerivad elemendid. Soojusülekoormust 
ei esine.

Põhjus: ei peeta kinni süüteküünla vahetuse 
intervallist.

Tunnusmärgid: süttimise katkestused eriti kiirendusel 
(elektroodide suure vahekauguse tõttu ei jätku 
süttimispinget). Mootor käivitub halvasti.

Veakõrvaldus: tuleb paigaldada uued süüteküünlad.

Isolaatori eespoolne osa, elektroodid ja süüteküünla 
korpus on kaetud velvetikujulise hallikasmusta 
tahmakihiga.

Põhjus: mittesobilik küttesegu koostis (sõltub 
karburaatorist või sissepritsimisest): liiga rammus 
küttesegu, õhufilter on väga ummistunud, 
automaatne õhusulgur EI OLE KORRAS või suletakse 
mehaaniliselt juhitav sulgur liiga pikka aja jooksul, 
sageli sõidetakse lühikesi vahemaid, süüteküünal on 
liiga jahe, seadistatud temperatuuriväärtus on liiga 
madal.

Tunnusmärgid: süttimise katkestused, külm mootor 
käivitub halvasti.

Veakõrvaldus: tuleb sobilikult reguleerida küttesegu 
ja süttimisseadmed ning puhastada õhufilter.

Isolaatori eespoolses osas on kohati paks 
pruunikaskollane glasuurikiht, millel võib olla ka 
rohekas varjund.

Põhjus: kütus sisaldab pliid. Glasuurikiht tekib suure 
koormuse tõttu pikaajalise osalise koormuse järel.

Tunnusmärgid: suure koormuse juures katte muutub 
läbilaskvaks ja seetõttu tekivad süttimise katkestused.

Veakõrvaldus: tuleb paigaldada uued süüteküünlad, 
puhastamine ei aita.

Isolaatori eespoolne osa, elektroodid ja süüteküünla 
korpus on kaetud läikiva tahma- või söekihiga.

Põhjus: põlemiskambris on liiga palju õli. Õlitase 
on liiga kõrge, kolvirõngad, silindrid ja klappide 
suunamispuksid on väga kulunud. Kahetaktiliste 
bensiinimootorite küttesegus on liiga palju õli.

Tunnused: süttimise katkestused, külm mootor 
käivitub halvasti.

Veakõrvaldus: tuleb teostada mootori kapitaalremont, 
korrigeerida kütuse ja õli suhet, paigaldada uued 
süüteküünlad.

Isolaatori eespoolses osas, läbipuhumise tsoonis 
(rõngasavas) ja maanduselektroodil on paks tuhakiht 
õli ja kütuse lisandite tõttu. Sõmer, šlakitaoline 
struktuur.

Põhjus: põlemiskambrisse ja süüteküünla pinnale 
võivad tuha kujul ladestuda legeeritud elemendid, eriti 
need, mis pärinevad õlist.

Tunnusmärgid: võib esineda iseeneslik süttimine ja 
võimsuse vähenemine ja mootor minna rikki.

Veakõrvaldus: tuleb remontida mootor, vahetada 
süüteküünlad ja võib-olla on vaja kasutada teist õli.
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Osaliselt sulanud keskelektrood 

Ferrotseen

Sulanud keskelektrood 

Tugevasti kulunud külgelektrood 

Ärasulanud elektroodid 

Pragunenud isolaatori eespoolne osa 

Keskelektrood võib olla osaliselt sulanud, villis, 
käsnataoline, isolaatori eespoolne osa on muutunud 
pehmeks.

Põhjus: soojusülekoormus iseenesliku süttimise 
tõttu, mille põhjuseks on näiteks varajane süütamine, 
põlemiskambrisse kogunenud põlemisjäägid,, 
rikkis klapid, rikkis jagaja ning halb kütuse kvaliteet. 
Seadistatud temperatuuriväärtus võib olla liiga madal.

Veakõrvaldus: tuleb kontrollida mootor, süttimist ja 
küttesegu koostist. Tuleb kasutada uusi süüteküünlaid, 
mille temperatuuriväärtus on seadistatud õigesti.

Isolaatori eespoolne osa, elektroodid ja osa 
süüteküünla korpusest on kaetud roosakas- oranži 
tooni tugevasti kinnistunud ladestusega.

Põhjus: kütus sisaldab rauda. Harilikult tekivad 
ladestused peale mitme tuhande kilomeetri läbisõitu.

Tunnusmärgid: rauda sisaldav ladestus juhib elektrit ja 
seetõttu tekivad süttimise katkestused. ’

Veakõrvaldus: tuleb paigaldada uued süüteküünlad, 
puhastamine ei aita.

Keskelektrood on ärasulanud, külgelektrood on 
samuti tugevasti kahjustatud.

Põhjus: soojusülekoormus iseenesliku süttimise 
tõttu, mille põhjuseks on näiteks varajane süütamine, 
põlemiskambrisse kogunenud põlemisjäägid, rikkis 
klapid, rikkis jagaja ning halb kütuse kvaliteet. 
Seadistatud temperatuuriväärtus võib olla liiga madal.

Tunnusmärgid: iseeneslik süttimine, võimsuse 
vähenemine, võimalik mootori rikke. Keskelektroodi 
ülekuumenemise tagajärjel võib isolaatori eespoolne 
osa praguneda.

Veakõrvaldus: tuleb kontrollida mootori süttimist ja 
küttesegu koostist. Kasutada uusi süüteküünlaid.

Põhjus: keemiliselt aktiivsed kütuse ja õli lisandid. 
Mittesobilik hoovus põlemiskambris, mida 
põhjustavad ladestused, mootori detoneerimine. 
Soojusülekoormust ei esine.

Tunnusmärgid: süttimise katkestused, süttimise 
katkestused eriti kiirendusel (elektroodide suure 
vahekauguse tõttu ei jätku süttimispinget). Mootor 
käivitub halvasti.

Veakõrvaldus: tuleb paigaldada uued süüteküünlad.

Elektroodid näevad välja nagu lillkapsas. Võib tekkida 
ladestusi, mis ei pärine süüteküünlast.

Põhjus: soojusülekoormus iseenesliku süttimise 
tõttu, mille põhjuseks on näiteks varajane süütamine, 
põlemiskambrisse kogunenud põlemisjäägid, rikkis 
klapid, rikkis jagaja ning halb kütuse kvaliteet.

Tunnusmärgid: mootor, enne täielikku seiskumist 
(enne rikki minemist), kaotab võimsust.

Veakõrvaldus:  tuleb kontrollida mootor, süttimist ja 
kütusesegu koostist. Kasutada uusi süüteküünlaid.

Põhjus: mehaaniline vigastus löögi, mahakukkumise 
või keskelektroodi vajutamise või süüteküünla vale 
kasutamise tõttu. Harvadel juhtudel, eriti pärast pikka 
kasutamist, võib isolaatori eespoolne osa praguneda 
ladestuse tõttu, mis koguneb keskelektroodi 
ja isolaatori eespoolse osa vahele ning samuti 
keskelektroodi korrosiooni tõttu.

Tunnusmärgid:  süttimise katkestused, sädeme 
läbilöök punktides, kus pole piisavas koguses värsket 
küttesegu.

Veakõrvaldus: tuleb paigaldada uued süüteküünlad.
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24 riket ja nende põhjused

Alfa Romeo / Fiat  
Opel / Saab

Audi / VW / Seat  
Skoda

Audi

Audi / VW / Seat 
Skoda

Audi / VW / Skoda

Audi / VW / Seat  
Skoda

Audi / VW / Volvo

Chevrolet / 
Daewoo

Audi / VW / Seat  
Skoda

Citroen / Fiat / Ford  
Mazda / Mini / Peugeot  
Volvo

Audi / VW / Seat  
Skoda

Daihatsu

Rike: 

Pingutusrull on 
ümberringi ära 
sulanud.

Kõik: 1,9 JTD

Põhjus: 

Nukkvõllirihma 
tagumine külg 
on kinnikiilunud 
veepumba tõttu 
ülekuumenenud 
ning hävitanud 
pingutusrulli 
kattekihi.

Rike: 

Rihma pikkust on 
muudetud pikkuselt 
6 PK 1140 pikkusele 
6PK 1070 ning 
rihma ei saa otse 
paigaldada.

Kõik: 1,6 / 2,0 TDI

Põhjus: 

Pingutusrulli 
asemel tuleb 
kasutada täiendavat 
pingutuselementi 
(038903315AH).

Rike: 

Pingutusrull ei ole 
rihmajamiga õigesti 
joondatud. 

Kõik: A4 1,820V (B5) 
kuni 1998

Põhjus: 

Kaugust mootorist 
reguleerivad kaks 
erineva paksusega 
pingutusrulli 
(kontrollige 
tootenumbrit).

Rike: 

Pingutusrulli tikkpolt 
on purunenud.  
Kõik: 1,9 TDI 
pumba otsikuga 
mootorid

Põhjus: 

M10 keere tuleb 
keerata lõpuni 
mootorisse, et 
pingutusrull asetuks 
igast küljest õigesti.

Rike: 

Rihmaratta kattekiht 
hõõrub vastu 
pingutushooba.

Kõik: 2,5 TDI V6

Põhjus: 

Hoova lühem pind 
on juhuslikult 
sattunud 
kokkupuutesse 
tihvtiga.

Rike: 

Rihmajami 
töötamisega kaasneb 
müra, eriti siis, kui on 
külm.

Kõik: 1,6- / 2,08V 
mootorid 1995. 
aastast.

Põhjus: 

Enne lõplikku 
seadmist vastavalt 
noolemärgile 
tuleb pingutusrulli 
täielikult pingutada ja 
lõdvendada 5x.

Rike: 

Pingutusrulli sisemus 
on õlist tahmunud 
ning mõned osad on 
purunenud.

Kõik: 2,5 TDI 
5-silindrilised

Põhjus: 

Õli saastumine 
on põhjustanud 
pingutusrulli 
rikke (vedru liigne 
võnkumine). 
Kontrollida 
õlipumba korpuse 
tihendit.

Rike: 

Rihmaratta osuti 
kõrv on ära 
murdunud. 

Kõik: 1,4- / 1,5- / 
1,616V mootorid

Põhjus: 

Rihma võib 
pingutada ainult 
veepumpa pöörates. 
Rihmaratta osuti 
kõrva ei tohiks 
kunagi suruda vastu 
tõkestit.

Rike: 

Ülekandemehhanismi 
rihm on varulaiuse 
puudumise tõttu 
rebenenud.
Kõik: 1,4- / 1,616V

Põhjus: 

Pingutusrull on 
joondamata, sest 
kronstein ei olnud 
õigesti haakunud.

Rike: 

Pingutusrullil on 
kulumismärgid.
Kõik: 1,6 diisel 9 H 
mootorid

Põhjus: 

Kattematerjal 
on hõõrdunud 
rulli esiküljele ja 
takistab rulli vabalt 
pöörlemist.

Rike: 

Rihm ja rihmarattad/
rullid on pärast 
lühiajalist töötamist 
ülekuumenenud.
Kõik: 1,9 TDI / ilma 
pumba otsikuta.

Põhjus: 

Pingsus on 
reguleeritud liiga 
väikseks ja rihm ei 
vea täielikult väikest 
pingutusrulli.

Rike: 

Rihm on vastu serva 
katki kulunud.
Kõik: Cuore / Move 
0,8

Põhjus: 

See ei ole tehniline 
rike, sest kasutatud 
on kevlarist 
tõmbeelementi.
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Ford

Opel / GM

Ford

Opel / Renault 
Saab

Hyundai / Kia 
Mitsubishi / Proton

Renault

Mitsubishi / Volvo

Renault

Opel

Renault

Opel

Rover MG

Rike: 

Komplektis olev 
rihmaratas on erineva 
konstruktsiooniga.

Transit 2,5 DI

Põhjus: 

Praegu kasutatakse 
ainult uut 
konstruktsiooni.

Rike: 

Komplektis olev 
rihmaratas on erineva 
konstruktsiooniga.

Kõik: 1,7 D

Põhjus: 

Praegu kasutatakse 
ainult uut rihmaratta 
konstruktsiooni. 
Lehtmetallist 
konstruktsiooni enam 
ei kasutata.

Rike: 

Komplektis olev 
rihmaratas on erineva 
konstruktsiooniga.

Kõik: 1,25- / 1,4- / 
1,616V mootorid 
4/97-st

Põhjus: 

Praegu kasutatakse 
ainult uut 
konstruktsiooni.

Rike: 

Rihma komponendid 
kuumenevad üle 
pärast lühiajalist 
töötamist (rihmaratta 
kinnikiilumine).

Kõik: 3,0 DTI V6

Põhjus: 

Ülemine pingutusrull 
tuleb paigaldada 
eenduva siseääriku 
esiküljega mootori 
poole.

Rike: 

Pingutusrull on 
keskelt lõhenenud.

Kõik: 4 G mootorid

Põhjus: 

Pingutusvedru on 
valesti paigaldatud 
ning hõõrub seetõttu 
vastu kattematerjali.

Rike: 

Pingutusrulli 
kattekiht on tugevasti 
sulanud.

Kõik: 1,216V

Põhjus: 

Vale pöörlemiskiirus 
pingutamise ajal.

Rike: 

Pingutusrullil on 
näha soon, mida 
on põhjustanud 
kinnijäämine.

Kõik: 1,8 GDI

Põhjus: 

Vale pöörlemissuund 
pingutamise ajal.

Rike: 

Rihm kulub külgedel 
viledaks.

Kõik: 1,4- / 1,616V

Põhjus: 

Alates MY 2001-st ja 
edasi tuleb kasutada 
PK 1750 ning 
rihmaratta sisemine 
soon jääb täitmata.

Rike: 

Komplektis olev 
rihmaratas on erineva 
konstruktsiooniga. 
Kõik: 1,7 DTI kuni 
mootorini nr 328703

Põhjus: 

Praegu kasutatakse 
ainult uut rihmaratta 
konstruktsiooni. 
Sellega tuleb kasutada 
modiitseeritud 
mootori kandurit.

Rike: 

Pingutusrull kaotab 
kronsteini plaadile 
mõjuva koormuse 
all joonduse ja kiilub 
kinni. 
Kõik: 1,7 / 1,8 / 2,0 
ja 1,9 D / DTI / DCI

Põhjus: 

Pärast reguleerimist 
tuleb pingutusrulli 
pingutada 
pingutusmomendini 
4050 Nm ja konsoolil 
olev auk tuleb õigesse 
asendisse seada.

Rike: 

Rihmaratas tekitab 
pärast lühiajalist 
töötamist müra, eriti 
külmaga. 
Kõik: 1,4- / 1,6- / 
1,8- / 2,0- 16V 
mootorid

Põhjus: 

Ekstsentrikut 
ei pingutatud 
vastupäeva suunas ja 
osuti on seadistatud 
liiga madalale. 
(Järgida täpselt 
paigaldusprotsessi.)

Rike: 

Pingutusrull kaotab 
kronsteinile mõjuva 
koormuse all 
joonduse ja kiilub 
kinni.
Kõik: 2,0 / 2,5 V6

Põhjus: 

Pingutusrull on 
tehases ainult 
esialgselt paigaldatud 
ning seda tuleb 
pärast reguleerimist 
pingutada 
pingutusmomendini 
4050 Nm.
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DMF-i rikete diagnoosimine – visuaalne kontroll

Siduriplaat

Keskmine 
temperatuurikoormus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Mõju

Mõju

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Esimese ja teise 
hooratta vahel

Kõrge 
temperatuurikoormus

Hõõrdepind

Väga kõrge 
temperatuurikoormus

Hõõrdepind

Hõõrdekaitseketas

Hõõrdepind

Esimene hooratas

Kuullaager

Starterirõnga 
hammasratas

• Kõrbenud siduriketas

• Hõõrdepinna värv 
muutub ajutise kõrge 
temperatuurikoormuse tõttu 
siniseks (220 °C)
– needi piirkonnas värv ei 
muutu

• Hõõrdepinna värvi 
muutumine töö käigus on 
normaalne

• Puudub

• Meetmete rakendamine ei 
ole vajalik

• Vahetage DMF ja sidur välja • Vahetage DMF ja sidur välja• Vahetage DMF ja sidur välja • Vahetage DMF ja sidur välja • Vahetage DMF ja sidur välja
• Testige starterit

• DMF on sõltuvalt 
temperaturikoormuse kestvusest 
defektne

• DMF on defektne • DMF-i piiratud töökindlus • Müra eritamine • Mootori käivitamise ajal kõlab 
müra

• Kõrge temperatuurikoormus 
(280°C)

• Väga kõrge 
temperatuurikoormus

• Kõrge temperatuurikoormus 
DMF-i sees

• Laagri hõõrderõngas on 
kulunud

• Defektne starter

• Needipiirkonna ja/või 
välisdiameetri määrdumine. 
Hõõrdepind ei ole määrdunud
– DMF oli kõrge 
temperatuurikoormuse järel 
katkematult töös

• DMF-i värv on külgedel 
või tagaküljel siniseks/lillaks 
muutunud ja/või DMF on 
silmnähtavalt vigastatud, nt. 
pragunenud 

• Hõõrdekaitseketas on sulanud • Teine hooratas kriibib esimest 
hooratast

• Starterirõnga hammasratas on 
tugevalt kulunud

• Temperatuuri ülekoormus 
siduriplaadil, mille põhjuseks 
on näiteks kulumispiirangute 
ületamine

• DMF-ile avaldunud 
temperatuurikoormus

• Kontrollige visuaalselt 
temperatuurist tingitud 
värvimuudatuste märke DMF-il
– Kahjustuste hindamiseks 
vaadake punkte: „madal 
temperatuurikoormus“, 
„keskmine 
temperatuurikoormus“,
„kõrge temperatuurikoormus“, 
„väga kõrge 
temperatuurikoormus“

• Meetmete rakendamine ei 
ole vajalik

• Vahetage DMF ja sidur välja • Vahetage DMF ja sidur välja• Vahetage DMF ja sidur välja • Vahetage DMF ja sidur välja

• Hõõrdunud materjalijäägid 
võivad tungida vedrukanalisse ja 
töös rikkeid põhjustada

• Piiratud jõuülekanne
– sidur ei suuda vajalikku 
pöördejõudu tekitada

• Puudub
• (DMF-ile avaldub 
temperatuurikoormus)

• DMF-i töökindluse 
vähenemine 

• Laager ei ole piisavalt määritud
– DMF lakkab töötamast

• Temperatuuri ülekoormus 
siduriplaadil

• Kulunud sidur
– siduri needid kriibivad 
hõõrdepinda

• Temperatuurikoormus • Temperatuurikoormus • Temperatuuri ülekoormus 
või mehhaaniline vigastus / 
ülekoormus

• Hõõrdunud siduri põlenud 
jäägid DMF-i välimisel serval 
või ventilatsiooniavades 

• Kriipimine • Lokaliseeritud tumedad plekid 
– mõnikord arvukalt

• Lõhed • Määrde leke
• Laager kiilub kinni
• Tihenduskork on puudu või 
temperatuuri ülekoormuse tõttu 
pruuniks tõmbunud
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Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Kirjeldus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Põhjus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Lahendus

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Mõju

Kuullaager

Sensorrõngas

Tavaline laager

Määrde leke

Madal 
temperatuurikoormus

Tasakaaluraskused

• Vahetage DMF ja hammas 
välja

• Väikse määrde lekke puhul ei 
ole vaja midagi ette võtte
• Suure määrde lekke puhul 
vahetage DMF ja sidur välja

• Vahetage DMF ja sidur välja

• Mootor töötab ebaühtlaselt • Väikse määrde lekke puhul 
puudub
• Olulise määrde lekke 
tulemuseks on ebapiisavalt 
õlitatud vedrud

• DMF on tasakaalust väljas
– valju surin

• Mehhaaniline vigastus • Ehitusest tulenevalt on väike 
määrde leke lubatud

• Ebaõige kasutamine

• Sensoorrõnga hammas on 
deformeerunud

• Vähene määrde leke
– kerged avadest või 
tihendiavadest lekkinud määrde 
jäljed 
• Oluline määrde leke 20 g
– kest on määrdega kaetud

• Logisevad või puudu
– märgatav selgelt silmapaistvate 
keevituslaikude järgi

• Vahetage DMF ja sidur välja • Kui laagri vahe on suurem kui 
0,17 mm, vahetage DMF ja 
sidur välja

• Meetmete rakendamine ei 
ole vajalik

• DMF on defektne • ≤ 0,17mm: puudub
• > 0,17mm: teise hooratta 
suurem kalle

• Puudub

• Kulumine ja/või mehhaaniline 
löök

• Kulumine • Temperatuurikoormus

• Vigastatud või hävinud • Kulunud 
– uue osa maksimaalne 
radiaalne laagri vahe on 
diameetri suhtes 0,04mm, mis 
võib kasutusea käigus kuni 
0,17mm võrra suureneda

• Muundunud tooniga
(kuldne / kollane)
– DMF- välisservad või neetide 
piirkond ei ole määrdunud

Kahemassilise hooratta (DMF) töökorra kontrollimiseks 
visuaalse ülevaatuse teel ning mõõdistamisjuhised 
spetsiaalse tööriista LuK DMF kasutamiseks.

Mõõdistamine

Tabel võimaldab DMF-i üldist seisukorda usaldusväärselt hinnata. 

Kulunud ja defektne DMF vähendab juhi mugavust ja vähendab 
oluliselt siduri ja käigukasti töökindlust. 

Seetõttu peab siduri remontimise käigus alati DMF-i seisukorda 
kontrollima.

DMF-i 100% töökorras oleku 100% 
kontrollimine hõlmab muuhulgas 
kokkusurutud vedrude omaduste 
testimise. Testi peab läbi viima 
spetsiaalses testimisasutuses, kuna seda 
ei ole võimalik teostada tavapäraste 
remonditöökojas kasutatavate 
seadmetega. Eritööriist LuK DMF 
400 0080 10 võimaldab siiski 
mehhaanikutel kõige olulisemad 
mõõdistamise – hooratta nurk ja 
kõikumine – töökojas läbi viia.

Hooratta nurk on nurk, mille all 
DMF-i esmane ja sekundaarne mass 
üksteise vastu pöörelda saavad, enne 
kui vedrudele koormust avaldatakse. 
Kõikumine toimub siis, kui DMF-i 
pööratavalt toestatud massid üksteise 
poole või üksteisest eemale kalduvad.

Tööriist LuK DMF, artikkel nr. 
400 0080 10

Hooratta nurga mõõtmine

Kõikumise mõõtmine
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Õõtshoova puks 

Probleem 

Sõitmise ajal esineb silla piirkonnas klopsiv või kriiksuv müra.

Põhjus 

Sõidukitootjad konstrueerivad õõtshoova pukse, mis ei ole sageli piisavalt 
tugevad. Nende eluiga lühendavad ka kehvad teed ja ilmastikutingimused. 
Esialgselt paigaldatud versioonil (asendusosa nr 6Q0 407 183 A) oli kaks 
kummist liistu (joon. 1), mis võisid ebasobiva koormuse korral rebeneda 
(joon. 2). See variant on VW hooldusest kõrvaldatud ja asendatud uue 
variandiga. 

Lahendus 

SWAG soovitab kasutada uut õõtshoova puksi SWAG 30 93 1253 (asendusosa 
nr 1K0 407 183 E). Tugevamaks muudetud õõtshoova puksil on neli kummist 
liistu, mis peavad vastu suurtele koormustele isegi kehvade teeolude ja 
ilmastikutingimuste korral (joon. 3). 

Pange tähele! 

SWAG-i õõtshooba ei tule vajutada mitte ainult Polo platvormi õõtshoova 
puksi toendisse, vaid ka Golf 5 platvormi õõtshoova puksi paigalduskonsooli 
sisse – samuti ka mudelites Audi A3 (8P), Seat Altea (5P), Skoda Octavia (1Z) 
or VW Golf 5 (1K). 

Märkus paigalduse kohta 

Õõtshoova puksi paigaldusasendit on muudetud. Kui varem määras 
asetuse üks kummist liistudest, siis nüüd tuleb tähelepanu pöörata täpsele 
paigaldusasendile. Täpsema teabe saamiseks lugege pakendikarpi lisatud 
SWAG-i infolehte.

sobib mudelitele VW Polo (9N), Seat Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y/5J) 

Kahjustunud õõtshoova puks

Vana

Uus

Vana

SWAG nr 30 93 1253
Asendusosa nr 1K0 407 183 E

Kumm-metalldetailid kompaniilt SWAG: 
garanteeritud mugavus ja turvalisus

Tänapäevaste autode veermiku ehitus 
muutub üha keerukamaks ja seejuures ei saa 
alahinnata kumm-metalldetailide tähtsust. 
Need on auto veermiku ja kere vahelised 
elastsed ühendused, eriti mitmikhoob-
vedrustuses. Kumm-metalldetailidena on 
kasutusel amortisaatoripuksid, stabilisaatori-
puksid, mootori- ja käigukasti padjad ja 
amortisaatori tugikummid.

Kumm-metalldetailide kasutamine ja 
funktsioonid 

Kumm-metalldetailid summutavad 
sõidu ajal auto sõiduosast ja agregaatidest 
tuleneva vibratsiooni, parandades oluliselt 
sõidumugavust ja müraisolatsiooni. Lisaks 
sellele parandavad need auto juhitavust ja 
stabiilsust konarlikel teekatetel, pidurdamisel 
ja manööverdamisel. Kumm-metalldetailide 
tootmisel kasutatavad elastsed materjalid 

vastavad sõltuvalt nende asukohast täpselt 
tehnilistele nõuetele ja koormustele.

Hüdropuksi ehitus

Sellest hoolimata ei neela kummist osad 
kõiki vibratsioone ja võnkeid. Seepärast 
töötati välja niinimetatud hüdropuksid, 
mis koosnevad metallist väliskorpusest, 
millesse pressitakse vedelikukambreid ja neid 
ühendavaid kanaleid moodustav spetsiaalne 
kumm (jn 1). Lisaks kummivooderdusele 
vähendab selles sisalduv vedelik tänu 
niisutamisomadustele optimaalselt ka 
väiksema amplituudiga kõrgsageduslikke 
võnkumisi. Kui kasutada hüdropuksi 
asemel tavalist, ainult kummivooderdusega 
ja eranditult ainult pikemale tööeale 
orienteeritud amortisaatoripuksi, ei neela see 
vibratsiooni täielikult. Vibratsioon kandub  
edasi veermiku teistele detailidele, mis võib 

lühendada nende tööiga. Selle tagajärjel 
võib (vastavalt NVH-parameetrile – Noise, 
Vibration, Harshness – müra, vibratsioon, 
jäikus) müra muutuda kuuldavaks ja 
vibratsioon tuntavaks

Vedrustus

Lisaks headele vedrustusomadustele on 
kumm-metalldetailid ka elastsed, mis teeb 
neist suurepärased ühendus-elemendid. 
Konstruktorid võtavad vedrustuse 
kinemaatikat välja töötades arvesse 
elastsete elementide jäikust ja võimaldavad 
neil teatud koormuste mõjul ajutiselt 
deformeeruda, tagades autole sellega 
parema stabiilsuse, juhitavuse ja vajaliku 
dünaamilisuse.Vedrustus parandabki just 
neid protsesse, mõjutades rataste asendit 
erinevates teeoludes nii, et see tagaks 
optimaalse sõidumugavuse ja -ohutuse.

joon. 1

joon. 2

joon. 3
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Soovitused autoremonditöökodadele

Südamik

Kanal

Kamber

Kambri sein

Puhver

Jn 1: Hüdropuksi ehitus (ilma metallkorpuseta)

Liikumissuund

Jn 2: Vedrustusomadused pidurdamisel

Näide:

Tänu hoovastiku elastsete osade 
painduvusele (jn 2, „a“) saavad 
rattad pidurdamisel positiivse 
kokkujooksu, mis tagab nende 
vajaliku stabiliseerumise (auto 
alajuhitavuse). Kui  paigaldada 
hüdropuksi asemel tavaline 
täiskummist puks, jääb soovitud 
efekt, näiteks rataste kokkujooksu 
muutmine pidurdamisel või auto 
kaldumisel kurvis, ilmselgelt 
tagasihoidlikumaks. Amortisaatori 
puksi kummist tavaversioon võib küll 
kauem kesta, kuid selle kasutamine 
võib ka suurendada ohtu sattuda 
avariiohtlikesse olukordadesse.

Nõuanded paigaldamiseks

Sõltuvalt liikumissituatsioonist voolab 
vedelik hüdropuksi sees mööda 
kambritevahelisi kanaleid,neelates  
seejuures võimalikult hästi vibratsiooni 
ja mõjudes hoova kinemaatikale. 
Seetõttu, et kanalid hüdropukside sees 
on  kindla suunaga, ja osaliselt ka nende 
asümmeetrilisuse tõttu tuleb paigaldamisel 
kindlasti tähelepanu pöörata nende õigele 
asendile. Näiteks C-klassi Mercedese 

õõtshoova puks peab olema kohale 
pressitud nii, et puksil olev märk „a“ 
oleks hoova tööasendis suunatud alla ja 
südamikul olev märk „b“ suunaga šarniiri 
poole (jn 3). Tähele tasuks panna, et 
kumm-metall- detailid on sageli väliselt 
identsed ja kvaliteedierinevus ei ole 
esmapilgul märgatav. Mõned tootjad 
pakuvad hüdropukside asemel nendega 

sarnaste vedrustusnäitajatega  täiskummist 
pukse, mille potentsiaalne müra ja 
vibratsiooni summutamise võime jääb 
hüdropuksidele siiski alla (jn 4). Odav 
alternatiiv ei ole alati parim valik! Usaldage 
Teiegi originaaltootja SWAG kontrollitud 
kvaliteeti! SWAG on osa ettevõttest bilstein 
group, millesse kuulub ka teisi tugevaid 
kaubamärke.

b

a

Jn 3: Hüdraulilise amortisaatoripuksi asend montaažil

Jn 4: Hüdropuksi ja täiskummpuksi erinevate versioonide võrdlus

„SWAG”

„SWAG”

„SWAG”

„SWAG”

SWAG konkurent

SWAG konkurent

SWAG konkurent

SWAG konkurent
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Kõige paremaid autotootjaid on tööstuses varustatud 
meie rihmaülekande toodanguga.
Avage värav kõigile oma turu nõuetele!

The Drive Specialist

   Nemad juba usaldavad meie metalle ja rihmu. 
Kas ei peaks usaldama hakkama ka sina ?
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Google on tulevikus võrguühendusega 
autodes ulatuslikult esindatud

Sinu järgmises autos on rohkem Google’it. See oli hiljuti toimunud maailma suurimal tarbeelektroonika messil CES autotootjate selge 
sõnum. Tänavavaate funktsiooniga Google Maps teeb autosisesed navigatsioonisüsteemid palju täpsemaks ja kergeminikasutatavaks, 
Google Glass peaks aitama juhtimise ajal ohutust suurendada ja Google’i Androidi operatsioonisüsteemi kasutavad nutikellad võivad 
enne arvuteid autodesse jõuda.

See võib olla alles algus, sest üks eelmisel 
kuul Las Vegases toimunud CES-i 
tähtsamaid uudiseid oli liidu Open 
Automotive Alliance välja kuulutamine, 
mille liikmete hulgas on auto- ja 
tehnikaettevõtted, mis soovivad sõidukites 
Google’i Androidipõhiste süsteemide 
kasutamist laiendada.

See tähendab, et oma isesõitvaid sõidukeid 
välja töötav Google hakkab mõjutama 
Audi, General Motorsi, Honda ja 
Hyundai autode juhtimise kogemust. Audi 
tehnoloogiajuht Ulrich Hackenberg ütles, 
et tema ettevõtte töötab koos Google’iga 
lihtsal põhjusel: „Kaheksakümmend 
protsenti maailma nutitelefonidest 
kasutavad Androidi.”

Ärge unustage Apple’it

Virtualusis salonas, pristatytas „Audi“ 
Audi poolt CES-il esitletud virtuaalne 
kokpit näitab, kuidas Google Mapsi abist 
auto navigatsioonisüsteemile kasu on. 
See täiendus lubab navigeerimise peaaegu 
lollikindlaks muuta.

Kui Google ja Android laiendavad haaret, 
ei ole autotootjad valmis end vaid ühe 
lahendusega siduma – seetõttu on Honda, 
Hyundai ja GM ka Apple’i programmi Siri 
Eyes Free partnerid. Juunis ütles Apple, et 
Honda, Mercedes-Benz, Nissan, Ferrari, 
Infiniti, Kia, Hyundai, Volvo, Acura, 
Jaguar, Opel ja Chevrolet hakkavad alates 
käesolevast aastast nende tehnoloogiat 
kasutama.

Siri Eyes Free lubab juhtidel silmi teel 
hoides mitmeid operatsioone teostada 
– näiteks e-kirja või teksti saata. BMW 
läheneb avatult. „Ma arvan, et oleks 
ohtlik ainult Google’iga töötada ja olemas 
on ka teisi alternatiive, millega peab 
arvestama. Apple on ilmselgelt üks, samuti 
Microsoft, IBM ja ka Nokia. Nende käes 
on enamik maailma tänavate infost ja nad 
on võimalikud partnerid,“ ütles BMW 
arendusjuht Herbert Diess veebilehele 
Automotive News Europe.

Ohutusprillid?

Hyundai ja Mercedes teatasid CES-il ka 
plaanidest sel aastal oma infosüsteemidega 
Google Glass integreerida. Ning Harman 
International nokitseb rakenduse 
kallal, mis kasutaks Google Glass’i 
kokkupõrkehoiatuste esitamiseks. Hoiatuse 
saamiseks ei pea juht hetkekski silmi teelt 
võtma, ütles Harmani asepresident Alon 
Atsmon, lisades, et tema arvates on Google 
Glass läbipaistvale esiklaasiekraanile 
vähemaksvaks alternatiiviks. Harman 
on valmis seda lahendust turustama 
originaalseadmena või järelturu kaudu.

Hyundai ja Mercedes seevastu näevad 
Google Glassi kui enne või peale sõitu, 
mitte juhtimise ajal kantava seadmena. 
Eelmisel kuul teatas Hynundai plaanidest 
Google Glass sel kevadel turule tuleva 
2015 Genesise infosüsteemidega ühendada. 
Korean autotootja andis tarkvaraettevõttele 
Covisint, mille peakorter asub Detroidis, 

ühendada ülesande Google Glass Hyundai 
‘s infosüsteemiga Blue Link.

Auto nutikellad

Nutikellades saab tehnikafännidele 
järgmine vidin, mis lihtsalt peab olemas 
olema. Nutikellad võimaldavad kiiresti 
e-kirju vaadata ning isegi helistada 
ilma, et peaks taskust nutitelefoni välja 
võtma. Autotootjad nagu Nissan, BMW 
ja Mercedes tahavad potentsiaalse uue 
hulluse saabudes esirinnas olla. Nissan 
teatas eelmisel aastal oma Dick Tracy-
laadsest seadmest, BMW ja Mercedes 
esitlesid CES-il oma nutikellasid. Nendel 
nutikelladel on mõningad spetsiaalsed 
autopõhised omadused. Nissani on välja 
töötatud selle NISMO mudelite puhul 
kasutamiseks ja annab omanikule andmeid 
näiteks sõiduki kiiruse, kütusekulu ja isegi 
juhi pulsikiiruse kohta.

Mercedese nutikellal on spetsiaalsed 
funktsioonid, mida saab kasutada nii 
autos kui mujal, näiteks abi parklas auto 
leidmisel. Peatselt saab BMW elektriautole 
i3 mõeldud rakendust i Remote kasutama 
hakata nutikellal Samsung Galaxy Gear. 
Hetkel saab rakendust kasutada ainult 
Apple’i iPhone’il. Rakendus i Remote 
hoiab juhi tema BMW i3-ga alati 
ühenduses, pakkudes infot aku laetuse 
ja võimaliku ulatuse kohta. Rakendus 
võimaldab kasutajal ka enne reisi auto 
sisetemperatuuri reguleerida.

Kõige paremaid autotootjaid on tööstuses varustatud 
meie rihmaülekande toodanguga.
Avage värav kõigile oma turu nõuetele!

The Drive Specialist

   Nemad juba usaldavad meie metalle ja rihmu. 
Kas ei peaks usaldama hakkama ka sina ?
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OE
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MULJETAVALDAV.

Teel edule süütepoolide abiga.

NGK süütepoolid
Süütepoole on kogu universum 
täis. Galaktiliselt imeline!
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MULJETAVALDAV.

Teel edule süütepoolide abiga.

NGK süütepoolid
Süütepoole on kogu universum 
täis. Galaktiliselt imeline!
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„Süüde!“ Süütepoolide lühike ajalugu

Süütepoolid on alati toiminud pingetransformaatorina, et indutseerida kõrgepinget, mis on vajalik bensiinimootorites õhu-
kütusesegu süütamiseks. Samal ajal kui süütepoolide tööpõhimõte on jäänud peaaegu muutumatuks, on autotootjate nõuded 
nende suhtes suurenenud, mille tulemuseks on hulk erinevaid süütepooli konstruktsioone. NGK annab nende ülevaate.

Kui autoaku väljundpinge on 12 volti ja 
süüteküünal vajab sädeme tekitamiseks 
kilovoltidesse ulatuvat pinget, tuleb 
väljundpinget ilmselt muundada. 
Süütepool täidab seda funktsiooni 
tööpõhimõttel, mida kasutati juba 
esimestes süütesüsteemides 19. 
sajandil: suhteliselt suure läbimõõdu 
ja suhteliselt väikese keerdude arvuga 
primaarmähisesse lastakse sisse vool, mis 
tekitab mähise ümber magnetvälja. Kui 
“primaarvool” välja lülitatakse, tekib 
sekundaarmähises pingeimpulss. Kuna 
sekundaarmähisel on primaarmähisega 
võrreldes 150 kuni 200 korda rohkem 
keerdusid, muundatakse primaarpinge 
kõrgepingeks, mis suunatakse 
süüteküünlale.

Sortimendi veteran: jagajaga 
süsteemi süütepool

Üks esimesi autodes kasutatavaid 
süütepooli tüüpe oli jagajaga süsteemi 
süütepool. Seda võib senini leida nii 
retroautodes kui youngtimerites ning 
selle kõige vanem konstruktsioon 
on silindrikujuline süütepool. VW 
põrnika kapoti alla on see paigaldatud 
näiteks tagurpidi, teistes autodes aga 
õigetpidi. Paljudel juhtudel täideti 
see õliga nagu isolaator. Probleem 
kirjeldatud süütepooliga: aja möödudes 
suurenes lekkeoht ning seetõttu ka 
lühiseoht, mis on üheks põhjuseks, 
miks selle süütepooli järglaseks olid 
süütepooli kompaktsemad ja võimsamad 
versioonid. Kuid üks tavapärase 
süütesüsteemi halvendav asjaolu jäi: 
mehhaaniline jaotus. Esiteks seetõttu, et 
mehhaaniline pinge käib alati käsikäes 
kulumisega. Teiseks, seetõttu, et 
vananedes võivad mehhaanilist jagajat 
mõjutada ilmastikust tingitud niiskuse 
ja kontakti probleemid, millel omakorda 
on negatiivne mõju süüte töökindlusele.

Missioon “süüte töökindlus”: 
süütepoolide plokk koos 
süütemooduliga

Hiljemalt eelmise sajandi 90-ndate 
alguseks olid jagajaga süütepooli päevad 
loetud. Autod pidid vastama uutele 

nõuetele. Nõuti suuremat mootori 
võimsust, väiksemaid kulusid ja 
keskkonnakaitsealaste nõuete täitmist. 
Selles kontekstis mängis põhirolli süüte 
töökindlus ja juhtimine. Töökindlus, 
kuna iga süüterike põhjustab põlemiseta 
põlemitsükli. Selle tagajärjel sattus 
süttimata õhu ja kütuse segu äsja 
leiutatud katalüsaatorisse ning 
põles katalüsaatoris, põhjustades 
parandamatu kahjustuse. Juhtimine, 
kuna nõuti varieeruvat süüte ajastamist, 
et võimaldada kütuse tõhusamat ja 
keskkonnasõbralikumat kasutamist.

Primaarvoolu juhtimiseks mõeldud 
süütemoodulite väljatöötamisega 
muutus süüde veelgi töökindlamaks ja 
võimsamaks. Esimesi süütemooduleid 
võis leida juba “rotatsioonjaotusega” 
süütesüsteemides, hiljem lisandus neile 
mehhaanilise jagajata süütepooli plokk, 
mis kuni tänaseni varustab vähemalt 
kahte süüteküünalt või koguni tervet 
mootorit süütepingega olenevalt 
autotootja spetsifikatsioonidest.

Suur võimsus kompaktsetes 
mootorites: pliiatspoolid

Pärast sajandivahetust hakkas 
populaarsust koguma uus trend: 
allamastaapimine. Varasematel 
aastatel oli motoks alati olnud see, et 
kuupsentimeetri võimsus on asendatav 
mitte millegi muuga kui suurema 
kuupsentimeetri võimsusega. Praegu 
suudavad siiski ka väiksema töömahuga 
mootorid arendada võimsust, mis 
on võrdne varasemate ja suuremate 
mootorite töömahuga, kasutades muude 
asjade seas abiks turboülelaadurit.

Kuid turboülelaaduriga mootorite 
eelised – väiksem CO2 kulu ja väljund 
– avaldasid mõju ka süütele. Suured 
laadimisrõhud ja segu turbulentsid 
nõudsid suuremaid süütepingeid. 
Sellistes mootorites ei ole 36 kuni 
40 kilovolti ebatavaline. Sellise pinge 
genereerimine ja kadudeta edastamine 
süüteküünlale, põhjustamata häireid 
pardaelektroonika töös, oli parajaks 
väljakutseks – vähemalt tavapäraseid 

süütejuhtmeid kasutades.

“Sel põhjusel kasutavadki kaasaegsed 
mootorid sageli pliiatspoole. Need 
suudavad genereerida kuni 40 
kilovolti ning teevad seda otse 
süüteküünla peal,” selgitab NGK 
Spark Plug Europe süüteküünalde 
tootejuht Michael Hammann. 
Maailma juhtiv süüteküünalde 
tootja pakub vastavalt enda väidetele 
kõige laiemat süütepoolide valikut. 
“Võimsuse kaod ja häirete tekitamine 
pardaelektroonika töös on peaaegu 
välistatud ning kõrgpingejuhtmed pole 
nõutavad,” räägib Hammann. Peale 
selle sobib sellist tüüpi pool ideaalselt 
allamastaabitud kontseptsioonide 
puhul, sest see on kompaktne ja 
kerge. “Kuid selline konstruktsioon 
nõuab vastupidavaid materjale, sest 
paigaldusasend põhjustab suuri termilisi 
pingeid ja vibratsioonikoormust,” 
lõpetab kokkuvõtlikult Hammann.

Muide selle süütepooli alamtüüp on 
niinimetatud süütepoolisüsteem ehk 
“rail” (inglise keeles). See sisaldab mitut 
süütepooli, mis on ühendatud üheks 
kompaktseks komponendiks.

Praegu eksisteerivad kõik kirjeldatud 
tüübid kõrvuti. Kuigi silindri tüüpi 
süütepoolid ja jagajaga poolid ei ole 
originaalseadmete tootjate puhul 
asjakohased, on neil siiski väärtuslik roll 
mängida järelturuäris või neid vajavad 
veteranautode entusiastid. Kuid ühte 
asja võib julgesti öelda: süütepool areneb 
edasi. “Pikas perspektiivis muutub 
kõige tõenäolisemalt domineerivaks 
pliiatspooli konstruktsioon,” prognoosib 
Michael Hammann.
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Delphi automatiseeritud juhtimine

Automatiseeritud juhtimise aeg on katte jõudnud ning selleks on vaja tehnoloogiaid ja oskusi, mille pakkumiseks on Delphi 
ainulaadsel heal positsioonil. Delphi paistab silma ühena vähestest sõidukivarustajatest, kelle ulatuslik võrguühendusega toodete, 
aktiivsete ohutustehnoloogiate ja elektriarhitektuuri portfoolio katab kõik automatiseeritud sõidukite vajadused.

Täna on teedel tulvaste 
automatiseeritud sõidukite 
fundamentaalsed ehituskivid, mis on 
Delphi tehnoloogiate portfoolio osaks:

• Delphi radari- ja nähtavussüsteemid 
loovad kaitsekihid, mis jälgivad ja 
skaneerivad intelligentselt sõiduki sise- ja 
väliskeskkonda.

• Delphi koormushaldur ja juhi 
seisundi sensor jälgivad juhi tähelepanu, 
minimeerivad intelligentselt tegevusi, 
kui juhi tähelepanu kõrvale kaldub, 
ja saadavad juhile märguande või 
aktiveerivad sobiva ohutusfunktsiooni, 
kui süsteem ennustab avariiohtu.

• Delphi 360 kraadi ulatuses tundlik 
sõiduk võib olla esimene samm 
automatiseeritud juhtimise suunas, 
kuna süsteem aitab ohutust suurendada 
ja potentsiaalseid õnnetusjuhtumeid 
vähendada. Süsteem koosneb neljast 
lähiradarist – kaks sõiduki tagaosas ja kaks 
ees. 

• Delphi sensorsüsteem suudab objektide 
täpse tuvastamise kaudu näha viis 
korda kaugemale kui hetkel müüdavad 
süsteemid, mis vähendab oluliselt 
ekslikke pimepunkti ja tagaoleva takistuse 
häireid ja varustab sõiduki täieliku 
kõrgetasemeliste ohutusfunktsioonide 
komplektiga.

• Delphi tähtsate automatiseeritud 
ohutussüsteemide hulgas on ka 
strateegilise paigutusega RACam, mis 
annab maksimaalsel määral olulist infot 
auto ümbruse kohta. RaCam ühendab 
Delphi elektroonselt skaneeriva radari 
ja nähtavussüsteemi üheks kompaktseks 
tuuleklaasi taga asuvaks radari ja kaamera 
paketiks.

Delphi tagab uue põlvkonna 
võrguühendusega tehnoloogiate abil 
ka kõikehõlmava infoga varustatuse, 
meelelahutuse ja võrguühenduse 
paindlikkuse:

• Fotorealistlik ekraan annab juhile 
ekraanil kuvatava materjali osas 
maksimaalse disainialase paindlikkuse. 
Fotorealistlik klaster annab resolutsiooni, 
mis suudab luua ja esitada ka kõige 
keerulisemaid „mehhaanilisi“ disaine.

• Rekonfigureeritav klaster pakub ka 
lisaeeliseid. Kasutajad saavad klastris 
kiiresti tahvelarvuti kasutajaliidese kaudu 
muudatusi teha ja need pilve kaudu 
sõidukisse saata. Seesugune lähenemisviis 
annab paindlikkuse, mis võimaldab ühe 
auto ühe platvormi või  mitme auto 
jaoks mitmeid disaine välja töötada ja 
sõidukites olevat infot värskendada.

• Kaasreisijate jaoks pakub Delphi 
ülimusliku tagaistmekogemuse. Süsteem 
on varustatud kahe täiesti iseseisva 
ekraani ja juhtimisseadmetega ning pakub 

reisijatele meediamaterjali esitamisel 
maksimaalset paindlikkust. Materjali 
saab sõidukisse laadida (flash, SD-kaart, 
kõvaketas), see on kattesaadav nutiseadme 
kaudu või otse pilvest.

• Süsteemi saab juhtida puuteekraani 
või häälkorralduste abil ja läbi hääle 
äratundmise – kõik ekraanid on korraga 
juhitavad. Hääle äratundmist saab 
kasutada juht ka selleks, et mõlemal 
tagaekraanil erinevat meediamaterjali 
esitada.

• Personaliseeritud videoelamuse 
täiendamiseks pakub Delphi 
mõlemale tagaistujale ka ainulaadset 
ja kõrgetasemelist akustilist elamust. 
Seesuguse integreerituse taseme juures 
ei ole taha kõrvaklappe vaja… mõlemad 
tagaistujad saavad korraga erinevaid 
videoid vaadata ja kuulata… tõeliselt 
personaliseeritud elamus.

• Pilvematerjali osas on Delphi partneriks 
Roku. Reisijad pääsevad sõidukisse 
integreeritud meediaesitajate kaudu 
puuteekraani või hääle äratundmise teel 
ligi näiteks Netflix’ile.

• Delphi süsteem lisab ka tootlikkuse 
elemendi, kuna see võimaldab 
videokonverentsi läbi viia. Süsteem 
annab nii töökaaslasele, sõpradele või 
perele helistades tänapäevasele pidevalt 
võrguga ühendatud inimesele täiendava 
võrguühenduse võimaluse.

Tesla autol esitleti 2014. aasta rahvusvahelisel tarbeelektroonika messil Delphi automatiseeritud juhtimist ja kõikehõlmavat 
võrguühendusega tehnoloogiate komplekti
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Kõik rehvide kohta

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

E C )) 72 dB

Sooritusvõime diagramm

Bravuris 3HM

Suur läbisõit ja veelgi suurem säästlikkus – sõit ilma igasuguste piiranguteta 

Bravuris 3HM viib ellu selle, mida afiks „HM“ lubab:Suur läbisõit! Tänu minimaalsele 
kulumisele võite olla kindel, et saate liikuda rohkem – see puudutab nii läbisõitu, aga ka 
suurepärast sõidumugavust.

Omadus

Kinnised õlaklotsid;

Tihe mustrisamm.

Toime

Müratõkked rehvi keskel tekkiva müra 
vähendamiseks;

Väiksem müra kokkupuutepiirkonnas 
maapinnaga.

Eelis

Vaikne sõit kõigis oludes.

Omadus

Kaldne serv rehvi pinnal;

Lai soone struktuur;

Ribidega varustatud korpus.

Toime

Suurem jäikus;

Võimaldab väga head veeneelduvust;

Haarduvad servad, mis toimivad koostöös 
teepinnaga.

Eelis

Parem juhitavus;

Parem toimivus märgades oludes;

Parem pidurdamine märjal teel.

Omadus

Hästi tasakaalustatud ribi struktuuriga lai ja 
lame kontuur;

Suurepärane kalde ja sammu disain ning 
palju lamelle.

Toime

Väiksem ja ühtlane rõhujaotus 
kontaktpinnal

Väiksem klotsi deformatsioon ja libisemine 
kontaktpinnal

Eelis

Suurem läbisõit väiksema kulumiskiiruse ja 
isegi kulumise kuju tõttu;

Suurem läbisõit väiksema hõõrdeenergia 
tõttu.

Pidurdamine märjal teel   
107 %

Juhitavus kuival teel 101 %

Veeretakistus 110 %

Müra 102 %

Juhitavus märjal teel 101%

Vesiliug 97 %

Pidurdamine kuival teel 99 %

Läbisõit 116 %
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KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

E–G C )) 72-74 dB

Bravuris 4x4 sobivad ideaalselt maanteel ja kergetes maastikutingimustes sõitmiseks.

Bravuris 4x4

• Hea juhitavus väiksema 
koorma puhul tänu arvukatele 
lamellidele.

• Risti ja põiksooned tagavad hea 
haarduvuse iga teekattega. 

• Usaldusväärne ja ühtlane haarduvus 
tänu nurklikule mustrijoonisele. 

• Ühtlane kulumine tänu madalale 
kontuurile. 

• Massiivsed mustriklotsid pikendavad 
rehvi eluiga. 

• Erineva suurusega 
mustriklotsid vähendavad 
mürataset. 

• Laiad ja sügavad pikisooned 
juhivad vee rehvilt ära. 

• Optimeeritud turvisemuster 
vähendab vesiliu ohtu.

• Uus turvisesegu tagab 
suurema läbisõidu.

Muudab sõitmise ja säästmise lõbusaks.Brillantis 2 on täiuslik kombinatsioon 
säästlikkusest ja kestvusest. Tasakaalustatud sõiduomadused ja täpne juhitavus teevad 
sellest rehvist väga hea valiku. 

Brillantis 2

• Madal kontuur, ühtlane rehvirõhu 
jagunemine. 

• Suur läbisõit, kauakestva 
sõidumõnu. 

• Madal veeretakistus ja 
müratase. 

• Tugevdatud külgedega 
asümmeetriline turvisemuster. 

• Jäigad turvise küljeklotsid. 

• Suur turvalisus kriitiliste 
manöövrite korral. 

• Kaarjad sooned rehvi 
siseküljel, kitsad lamellid 
turviseklotsidel. 

• Hea vee äravool vähendab 
vesiliu ohtu. 

• Lühike pidurdusmaa märjal 
teekattel.

KütuseKulu

e, f

HaaKumine märja teeKatte Korral

c, e

Väline müra

70 -72 dB
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KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

E C )) 72 dB

Vanis 2

Segu muudab asja: sujuv sõit säästab kütust

Vanis 2 rehvid pakuvad erakordset ökonoomiat ja turvalisust ning suurepäraselt 
tasakaalustatud omadusi teel.

Ökonoomne

• Äsja väljatöötatud 
turvisemuster lamendatud 
kontuuride ja kulumist 
optimeeriva koostisega

• Jõulised külgseinad 
suurendavad läbisõitu ja 
vastupidavust

• Erakordselt hea toimivus ja 
kütusesäästlikkus

Ohutu

• Laiad pikisuunalised 
sooned juhivad vee kiiresti 
eemale

• Kõrge ohutustegur tänu 
vesiliuohu vähendamisele

• Jäik klotsi turvisemuster 
tagab lühikese pidurdusmaa 
kuival teel

Mugav

• Sujuv ja tasakaalustatud 
juhtimine

• Rehvi õlgadel 
paiknevad müratõkked 
garanteerivad 
sõidumüra 
vähenemise

• Sujuv, ohutu ja mugav 
sõitmine

Suurepärane pidurdusvõimsus märjal ja kuival teel. Vaikne ja mugav sõit. Väga säästlik 
tänu suuremale läbisõidule ja väiksemale veeretakistusele. Täpne käsitsemine ja 
suurepärane sõidustabiilsus.

ContiPremiumContact™ 5

• Minimeeritud kütusekulu tänu öko-
kontuurile.

• Elastne külgsein suurendab mugavust ja 
vähendab veeretaksitust.

• Spetsiaalne müratõke vähendab 
rehvimüra.

• Käsitsemine ja haarduvus tänu 
makroklotsidele. 

• Lühemad pidurdusmaad tänu 3D-servade ja 
mustripilude süsteemi tehnoloogiale.

• Suurepärane vesiliukindlus tänu 
spetsiaalsetele veesoontele.

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

C, E A, B )) 70–72 dB
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Uus ContiSportContact 5 – juhtimine pole kunagi varem olnud sportlikum.
Uue ContiSportContact 5 turuletoomisega on Continental välja töötanud rehvi, mis sobib nii 
sportautodele kui sportlike juhtimisomadustega maasturitele. 

ContiSportContact 5

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

E, F B )) 71–73 dB

Tänu uuele arendusele on rehviinsenerid saavutanud veelgi suuremat edu võrreldes populaarse 
eelkäijaga ContiSportContact 3:

• lühemad pidurdusmaad igasuguste ilmastikutingimuste korral;

• suurepärane haardumine teepinnaga ja ohutu pöörete sooritamine;

• väiksem kütusekulu ja suurem läbisõit.

ContiPremiumContact™ 2
ContiPremiumContact™ 5

Sooritusvõime diagramm

Pidurdamine märjal 
teel +15 %

Juhitavus kuival teel  
+4 %Läbisõit +12 %

Müra +5 %

Veeretakistus +3 %

Juhitavus märjal teel  
+3 %

Pidurdamine kuival 
teel   +2 %

Vesiliug +0 %

Sõidumugavus +5 %
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KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

C, E A, B )) 70-72 dB

Arendusfookus: kulutõhusus, usaldusväärsus, vastupidavus.

ContiVanContact™ 100

Omadus

1. Lame kontuur ja vastupidavust su-
urendav ränisegu.

2. Suurem jälgpind suurema mahulise 
kulumiga.

3. Jõulise konstruktsiooniga karkass ja 
tugevdatud külgsein.

4. Jõuline ja innovaatiline 3D-ribi 
külgseinal.

Toime

Soone põhjas paiknev kivitõukur ja vastu-
pidav mustri disain.
Suur kandevõime ja parem stabiilsus teel.
Esmaklassiline töökindlus pikkadel vahe-
maadel ja raskete koormate korral.
Takistab kivide kinnijäämist soontesse 
ning kaitseb mustrit kildumise ja muude 
kahjustuste eest.
Suurepärane vastupidavus kõigil teepin-
dadel.

Eelis
 
Väga hea kulusäästlikkus tänu paremale 
läbisõiduvõimele.
Suurendab vastupidavust ja pikendab 
rehvi eluiga.
Külgseina kaitse, mis aitab vältida kõn-
niteeservast tingitud hõõrdumisi.

Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 100

Sooritusvõime diagramm

Kuigi veeretakistus ja pidurdamine 
märjal teel ei olnud arendustöö 
keskpunktiks, on tänu uudsele 
turvisesegule ka neid näitajaid 
parandatud.

Vesiliukindlus 100 %

Pidurdamine kuival teel 
102 %

Läbisõit 115 %

Veeretakistus 110 %

Pidurdamine märjal 
teel 105 %

Veeremismüra 
100 %

Juhitavus 100 %
Turvisemuster 110 %
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KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

C, E A, B )) 70-72 dB

 

Omadus

1. Turvisemustri keskel paiknevad 
pilud ja uudsed veesooned 
õlapiirkonnas.

2. Makroklotsi mustri disain, ja mustri 
stabilisaatorid turvise keskel.

3. Täisränist turvisesegu funktsionaalse 
polümeeri ahelatega.

Toime

Pilude servad tekitavad klaasipuhasti 
efekti, tagades vee parema ärajuhtimise 
pidurdamise ajal.
Stabiilne muster tagab parema jõu 
ülekandmise kurvide läbimisel.
Väga hea juhitavus kõigis 
sõidutingimustes, ka raskete koormate 
korral.
Väiksem energiakadu rehvi 
deformatsiooni korral tänu 
polümeeriahelate tugevale sidemele 
räniga.
Väiksem veeretakistus suurendab rehvi 
efektiivsust.

ContiVanContact™ 200

Arendusfookus: kulutõhusus, usaldusväärsus, vastupidavus.

Eelis

Ohutu sõit tänu lühikesele pidurdusmaale 
märjal teekattel.

Sooritusvõime diagramm

Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 200

Vesiliukindlus 100 %

Pidurdamine kuival teel 
105 %

Läbisõit 100 %

Veeretakistus 115 %

Pidurdamine märjal 
teel 115 %

Veeremismüra 
100 %

Juhitavus 100 %
Turvisemuster 100 %
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TENNECO_MONROE_A4 SHOCKS_all_3_2014.indd   2 18.3.2014   14.47
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Heal tasemel EL’i rehvimärgise tulemused, peamiselt C/B klass.

•	 Tänu uudse kujuga uuretele on 
kontaktpind pidurdamisel suurem

EfficientGrip Compact

•	 Suured õlaplokid tagavad suurema 
külgsuunalise jäikuse ja kurvides parema 
stabiilsuse

•	 Eelkäijaga võrreldes 5% väiksem kaal 
vähendab rehvi veeretakistust

KÜTUSEKULU

KÜTUSEKULU

HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL

HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL

VÄLINE MÜRA

VÄLINE MÜRA

C

F

B, C

C

)) 68-70 dB

)) 68-69 dB

Disainitud ja toodetud uusima tehnoloogia alusel.

Debica Furio

Protektori kaasaegne suunatud disain tagab maksimaalse takistuse vesiliu suhtes. Agressiivne 
keskribi ja erineva sügavusega õlaplokkidel tagavad suurepärase haardumise ja külgjuhitavuse 
nii märjal, kui ka kuival teel.

1. Agressiivne keskribi = suur juhitavuse 
täpsus. 

2. Ümmargused sooned = tõhus vee 
ärajuhtimine. 

3. Suured õlaplokid = hea juhitavus. 

4. Protektori suunatud muster küljel = 
vee ärajuhtimine ilma turbulentsita. 

5. Optimeeritud sisselõiked = täiendav 
veojõukontroll pidurdamise ja 
kiirendamise ajal märjal teekattel.

6. Külgmised sisselõiked = takistus 
vesiliu suhtes.

1. 

2.

3.
3.

4.

5.

6.
6.
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KÜTUSEKULU

KÜTUSEKULU

HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL

HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL

VÄLINE MÜRA

VÄLINE MÜRA

E, F

E, G

C, E

F

)) 69-71 dB

)) 67-70 dB

Täiuslikkus, mida saad osta!

Debica Passio 2

Kõige uuemad Debica suverehvid väikse-, keskmise suurusega ja kompaktautodele sõiduks 
eri teedel. Suurem läbisõit ohutust ja sõiduomadusi ohvriks toomata. Passio 2 on ideaalsed 
rehvid autojuhtidele, kes hindavad tõhusust ja ohutust.

1. Suurem haardepind optimaalsema 
rehvi kontuuri tõttu = parem haaku-
mine teepinnaga, suurem läbisõit ja 
parem märghaardumine. 

2. Jäigad õlaplokid = parem külgjuhita-
vus manööverdades. 

3. Laiad pikisuunalised sooned + 
rohkem radiaalseid sooni = suurem 
takistus vesiliu suhtes.

.1

.2

.2

.3

.3

Debica Presto rehv ühendab endas mugavate ja suurepäraste tehniliste näitajatega 
rehvide omadused: tehnoloogiliselt uudne disain tagab kõrge läbisõidu ja rehvi 
probleemivaba toimimise ka rasketes tingimustes. 

Debica Presto

1. Lamedam ja laiem õõnsus 

TOIME: Suur läbisõit ning ühtlane ja 
tasakaalustatud kulumine 

2. Asümmeetriline turvisemuster tugevdatud 
välimiste mustriklotsidega 

TOIME: Suurepärane haare pöörete 
sooritamisel 

2. Suurem mustri ja soone suhe ning laiem 
kontaktpind 

Tänu arvukatele mustriklotsis olevatele piludele, mis juhivad vee tõhusalt eemale, ja 
ränipõhisele turvisesegule pakub rehv väga head juhitavust märjal teekattel. 

Rehv on väga tõhus ka kuival teel lisaks kõigile muudele väärtuslikele omadustele ka 
asümmeetrilisele turvisemustri ja tugevdatud õlatsooni tõttu. 4-ribiline disain kahe 
keskribiga tagab kiire reageerimise rooli keeramisele. Paremaks muudetud rehvi kontuur 
kannab hoolt rõhu optimaalse jaotumise eest rehvi kontaktpinnal teega, tagades 
turvisemustri ühtlase kulumise. See on rehv nõudlikele sõidukijuhtidele, kes väärtustavad 
ohutut ja mugavat sõitu suurtel kiirustel.

.1

.2

.2

.3

.4

TOIME: Optimeeritud kontaktpind teega, 
mis vähendab pidurdusmaad 

3. Uus turvisemuster optimeeritud jäikuse 
jaotumisega 

TOIME: Suurepärane juhitavus märgades 
teeoludes 

4. Ränisisaldusega turvisesegu 

TOIME: Suurepärane veojõud märjal 
teekattel
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KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

B, C A, B )) 67-68 dB

3 tehnoloogilist uuendust, mis annavad kütusesäästlikuma ja keskkonnasõbralikuma 
rehvi.

Optimeeritud profiil

Parem ohutus: 

10% rohkem rehvipinda, mis puutub 
kokku teepinnaga, andes suurepärase 
haarduvuse.

Sisekiht

Suurem kütusesääst:

turvise all olev polümeeride 
kiht parandab veeretakistust ja 
vähendab energiakulu.

Energy™ Saver+ 

KÜTUSEKULU

KÜTUSEKULU

HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL

HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL

VÄLINE MÜRA

VÄLINE MÜRA

F

E, F

C

C

)) 68-72 dB

)) 68-72 dB

Impulser B2

Runpro B2

•  Sõltuvalt rehvide suurusest, koosneb turvisemuster kahest või kolmest laiast radiaalsest 
harjast, tänu millele juhitakse vett sõiduki rataste alt ära viisil, mis väldib sõiduki 
külglibisemist märjal teekattel.

•  Rehvid kindlustavad lühema pidurdusteekonna märjal teekattel.

•  Rehvikummi sobilik koostis tagab, et rehvid peavad vastu kauem ja samaväärse 
kvaliteediga. 

•  Ühesuunaline turvisemuster 3 või 4 harjaga, sõltuvalt rehvide suurusest, kombineerituna 
ellipsikujulise jäljendiga, vähendab külglibisemisohtu märjal teekattel.

•  Rohked turviseplokid õõnsustega parandavad pidurdusomadusi märjal teekattel, 
suurendades sellega sõiduohutust.

•  Kormoran Runpro rehvid on valmistatud kulumiskindlast kummisegust, mis tagab 
painduvuse, vastupidavuse ja hea haarduvuse.

Kormoran Impulser rehvid on mõeldud väikeste ja kompaktsete sõidukite jaoks. Nendele 
on iseloomulik väga hea haarduvus märjal teekattel.

Kormoran Runpro rehvidele on iseloomulikud suurepärased juhtimisomadused ja 
tõmbejõud nii kuival kui ka märjal teekattel.

Suurem kütusesääst ja pikem kasutusiga 

Uus patenteeritud Eco’N’Grip tehnoloogia kasutab materjalisegu, mis parandab 
molekulaarset sidet ja piirab kuumuse kogunemist rehvi sisemusse.
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Traditsiooniline Traditsiooniline

Suurem haardumine Suurem haardumine

E
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KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

C, E, F C, B )) 70-74 dB

K107

• Rehvi karakteristikud näitavad lühikest pidurdusteekonda, vastupanu külglibisemisele, 
suurepärast juhitavust ja madalat mürataset.

• Igat toodetud rehvi kontrollitakse automaatselt eesmärgiga teha kindlaks, et rehvi tehase 
nõuded vastavad määratud parameetritele.

• Vertikaalsed sügavad sooned suunavad kiiresti ja efektiivselt vee eemale, kindlustades sel 
viisil hea haarduvuse märjal teekattel.

Stabiliseeritud aspektid suure kiirusega tööks  
Uus Multiple Tread Radius (MTR) tagab tasakaalustatud pinna kontaktrõhu ja välistab 
moondumise suurel kiirusel.

Kormoran Vanpro B2 suverehv on loodud  kaubikutele. Rehvile on iseloomulik 
tugevdatud konstruktsioon ja suurepärane haarduvus.

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

E, F C )) 68-72 dB

Vanpro B2

3D laine ja sirge soon

K107 edestab traditsioonilist rehvi, kasutades laia sirget soont 
rehvi välisserval ja säilitades optimaalse jälgpinna kuju.

Ohutu pöörete sooritamine tagatakse K107 mustri eesmise/tagumise haardega, kuna muster on kõrgem kui 
traditsioonilisel turvisel kõrgel libisemisnurgal.
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Sooritusvõime diagramm

Juhitavus kuival teel

Pidurdamine kuival teelVesiliug  
(pikisuunaline)

Vesiliug  
(külgsuunaline)

Müra

Juhitavus märjal 
teel

Mugavus

Pidurdamine märjal teel

Kaal

Traditsiooniline rehv
Ventus S1 evo

Sooritusvõime diagramm

Jaaguari hambakujuline disain turvalise ja optimaalse haarduvuse tagamiseks. 
Kiirendades ja kurvides sõites on tänu Jaaguari hambakujulise disaini kasutamisele 
tagatud optimaalne õlghaarduvus. See omadus võimaldab paremat juhtimist mistahes 
sõiduoludes.

Ventus Prime2 K115

Ventus Prime = 100 %
Ventus Prime 2

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

B, C, E, F A, B, C, E )) 69-71 dB

Juhtimine kuivades 
oludes

Pidurdamine 
märgades oludesVeeretakistus

Sõit

Külghaarduvus märgades oludes

Juhtimine märgades 
oludes

Pidurdamine kuivades 
oludes

Pikisuunaline haarduvus märgades oludes

Müratase
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• Parandatud toimivus märgades oludes.

• Ventus prime2 eriomaduseks on 
kolme raadiusega profiil, mis aitab 
säilitada maksimaalset haarduvust 
märgades oludes.

• Uue polvkonna ränisisaldusega 
tehnoloogia.

• Viimistletud muudetud lahendus SBR

• HD-Silica (ülimalt dispersne räni)

• Keskkonnasõbralik koostisosa

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

B, C, E, F C, B, E )) 68-71 dB

KinergyEco K425

• Tänu oluliselt väiksemale veeretakistusele 
on ka kütusekulu väiksem.

• Vibratsioonivastane tehnoloogia 
garanteerib sõidumugavuse ja rehvide head 
sõiduomadused.

• Rehvimustri tihedus tagab vaiksema 
sõidu ja parema kontrolli sõiduki 
juhitavuse üle.

Dünaamiliste ja sportlike juhtimisomadustega märjal ja kuival teel, hea stabiilsus ja 
lühikesed pidurdusmaad märjal teel. 
Autobild 9/2012

Keskkonnasõbralik kütusesäästlikum

Suurem kütusesääst. Säästab kütust ja vähendab CO2. 

Ohutus haarduvus märjal teel

Hambumise tehnoloogia märgade olude jaoks.

Hambumise tehnoloogia

Parem haarduvus märjal teel.

Sõidumugavus vibratsiooni kontrollitehnoloogia (Vibration Control Technology) 

Suurem sõidumugavus saavutatakse tänu täiustatud vibratsiooni kontrollisüsteemile.
Kinergy Eco kütusesäästlik tehnoloogia töötati välja selliste uute materjalide nagu nano-
skaala ränioksiidi osakeste ühendamise teel, kasutades uut segamistehnoloogiat. Need 
tehnoloogiad aitavad tõsta kütuseefektiivsust ning parandavad pidurdusvõimet märjal 
teel.

Sõiduki kasutamise ajal genereerivad rehvid kuumust, kuumus tähendab aga energiakadu. 
Rehvi veeretakistuse alandamise kaudu on võimalik saavutada väiksem energiakadu, mille 
tulemusena saab vähendada kütusekulu ja CO2-heitmete taset.

 VENtus prImE 2                          OlEmasOlEV rEhV 

Märgades tingimustes juhitavuse testi tulemused 

+ 19 %
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Kõik rehvide kohta

Sisekülg                        Väliskülg

1.
.1

2.

.2

.3

Sees

•  Optimeeritud sammuga mustritsükkel. Optimeeritud sammuga mustritsükkel 
tagab vaiksema sõidu ja parema juhitavuse. 

•  Optimeeritud jäikusega turviseklots. Kuival teel juhitavuse parandamiseks on 
kasutatud toekamaid õlaklotse ja suuremat kontaktpinda. 

Väljas

• 3 laia pikisoont. Kolm sirget soont, mille optimaalne laius ja asetus tagavad 
suurepärase soorituse märjal teel. 

• Õlaribi põiksuunalised sooned. Parandavad juhitavust kuivadel teedel ning lisavad 
võimekust märgades oludes. 

• Hambumise tehnoloogia (Sawtooth Type Technology). Parandab juhitavust 
kuivadel teedel, ohverdamata selle nimel võimekust märgades oludes.

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

C, E, F C )) 70 dB

Vantra RA18

Suve (radiaal) rehv kaubikutele ja kergeveokitele.

Erakordne vastupidavus koos suurema läbisõidu ning suurema veojõuga märjal teekattel 
saavutatakse tänu jälgpinnale, mida iseloomustab sirge soon ja jõuline sälk.

 KINErgy EcO                                  taValINE 

Hankook Tire tootearenduse aruanne

V
ee

re
ta

ki
st

us

+ 12 %

suurem number = parem võimekus

Testi tulemused

h
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õ
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s 
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B
)
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50     100              150    200

0.15

0.1

0.05

Standard
Vantra RA18
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Kõik rehvide kohta

Disaini iseärasused 

Optimeeritud mustri müra 
Keskribi turvisemustri keskel.

Optimeeritud klotsi jäikus 
Vähendab kulumist ja suurendab pidur-
dusvõimsust kuival teel.

Vantra suurendab läbisõitu 13% võrra, 
vähendades kütusekulu.

Läbisõit

Müra summutamisel saavutatakse parimad 
tulemused optimeeritud sammuga mus-
tritsükli rakendamisel. 

Optimeeritud profiili rakendamine 
parandab kütuseefektiivsust energiakao 
minimeerimise kaudu.

Ohutus

Suurem ohutus tänu paremale pidurdus-
võimele märjal teel. 
Pidurdusvõimsuse katse märjal teel (peat-
umismaa)

.1

.2

Alates 1973. aastast, mil Interstate asutati, on ettevõte laienenud kiiresti ning tänaseks on tegemist 5 ettevõtet hõlmava 
kontserniga, mis on välja töötanud oma ainulaadse tootesarja.

Oma ainulaadse turundusstrateegia edukas rakendamine on suurendanud ettevõtte toodete müüki, mis on pidevalt ületanud 
asendusrehvide tööstuse müüki.

Me turustame rehve kõikjal maailmas ja meil on laod nii Euroopas kui ka Aasias. Me veame rehve igasse suuremasse sadamasse ning 
pakume oma klientidele suurepärast logistikateenust. Euroopa tehnoloogia ja Aasias tootmine aitavad Interstate’l esindada kõrget 
kvaliteeti ja pidevat tarnet.

Interstate on teinud koostööd maailma juhtivate ettevõtetega rehvide projekteerimise ja tootmise kaasaegse tehnoloogia arendamises. 
Isegi juba enne rehvi ehitamist ja testimist Interstate’i testimisüksuses uurivad insenerid seda revolutsioonilise arvutuanalüüsi abil.

Kõik rehvid on esmakvaliteedilised.

Pidurdamine

Pidurdamine

Pidurdusmaa

Pidurdusmaa

Pidurdusmaa
Traditsiooniline

Vantra

100 %

102 %
Vantra suurendas peatumismaad 2-9% võrreldes traditsioonilisega.

UUS

Kx: külgsuunaline jäikus
Ky: pikisuunaline jäikus



62

Kõik rehvide kohta

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

B, C A, B )) 67-68 dB

Interstate IST-31

Kaasaegne kolmeribiline muster tagab stabiilse otsesõidu ja sõiduki käsitsemise, neli laia V-soont 
servadel suurendavad aga vee väljavalgumist ilma pööretel rehvi haakumist mõjutamata.

IST-31 muster on kestvusaja pikendamiseks spetsiaalse koostisega.

Tõhus ja töökindel SUV rehv kaasaegsetele SUV-dele ja sõidukindlus 
Omadused ja eelised

•  Mustri kujundus
     o  Tagab nii kuivadel kui märgadel teedel  
        ülihea haarduvuse ja juhitavuse
•   Kahekordse terasvööga ehitus
     o  Tagab pikaajalise vastupidavuse ja  
        ühtlase kulumise
•   Suur ringikujuline ribi
     o  Tagab stabiilsuse 
•   Spetsiaalne ISST müratehnoloogia

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

E C )) 71 dB

Sport SUV GT

KÜTUSEKULU HAAKUMINE MÄRJA TEEKATTE KORRAL VÄLINE MÜRA

E, F B )) 70 dB

Sport IXT-1

Sport IXT - 1 on ülimalt töökindel rehv entusiastlikele juhtidele.

Rehv tagab tänu spetsiaalsele töökindlust tagavale segule ja mustrile kõigis tingimustes – eriti 
märja tee puhul – uskumatu teelpüsivuse. Lisaks pumpavad V-kujulised sooned mustris vee ära ja 
võimaldavad kummil teega haakuda. Muude omaduste hulgas on näiteks värskelt välja töötatud 
ja patenteeritud äärekaitse, mis kaitseb valuvelgesid kõnnitee serva vastu hõõrdumisel tekkiva 
kahju eest. Mustri kolm keskribi tagavad stabiilse suunahoidmise ja kiire reaktsiooni juhtimisele. 
Külgklotsid on välja töötatud maksimaalse külgstabiilsuse tagamiseks ning pilud toetavad märgades 
ja kuivades tingimustes suurepärast juhitavust. Klotsid piirnevad ringikujuliste soontega, mis 
võimaldavad rehvil parema haarduvuse tagada, rehvid on samal ajal ka vaiksemad ja kestavad 
kauem. Kirjeldatud disainielemendid on praktilised ning annavad rehvile ka kõigi autode puhul 
suurepärase välimuse. 

Sport IXT-1 on müügil 14- kuni 20-tollistele velgedele (kiirusekategooriad V ,W ja Y).

   o  Vähendab mürataset ja suurendab  
         mugavust
•   Suured külghaarde tagamiseks välja töötatud 
külgklotsid
    o   Suurem reaktsioon juhtimisele
•   Ainulaadne rehvikaitse
    o   Pakub suurtele rehvidele lisakaitset
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Hooldusseadmed

Rehvide montaaži- ja balansseerimispingid

Poolautomaatne 
rehvimontaažipink

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

Poolautomaatne 
rehvimontaažipink 

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

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

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

õliti;
paigaldus.

õliti;
manomeetriga, 
rehvipumpamispüstol.

Automaatne
rehvimontaažipink

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

Automaatne 
rehvimontaažipink

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

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

velje fikseerimise diameeter: 
11-24.5”;
velje maksimaalne laius: 
305 mm (12”);
ratta maksimaalne diameeter: 
1050 mm (41”);
rehvi lahtisurumisvõimsus: 
3600 kg;
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

õliti;
paigaldus.

õliti, 
paigaldus.

MUDEL, TOOTJA KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G7240.20, RAVAGLIOLI (Itaalia)

U201, UNITE (Hiina)

G7441.20, RAVAGLIOLI (Itaalia)

G7441.22, RAVAGLIOLI (Itaalia)
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Automaatne 
rehvimontaažipink

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

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

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

Lisakäpaga seade
madala profiiliga rehvide
montaažiks

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

G7441IV.22, RAVAGLIOLI (Itaalia) 

PLUS83, RAVAGLIOLI (Itaalia)

Automaatne 
rehvimontaažipink

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

Automaatne 
rehvimontaažipink

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

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

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

õliti;
manomeetriga, 
rehvipumpamispüstol.

õliti;
manomeetriga,  
rehvipumpamispüstol.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

U221A, UNITE (Hiina)

U226A, UNITE (Hiina) 
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Sõiduauto rataste 
tasakaalustamispink

Ratta mõõtude sisestamine – 
käsitsi.

Sõiduauto rataste 
tasakaalustamispink

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

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

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

ratta kiirlukustusmutter;
rattakaitse kattega;
koonustekomplekt.

ratta kiirlukustusmutter;
rattakaitse kattega;
koonustekomplekt.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

U-500, UNITE (Hiina) 

U-820, UNITE (Hiina)

Rehvide montaaži- ja balansseerimispingid

Sõiduauto rataste
tasakaalustamispink

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

Sõiduauto rataste
tasakaalustamispink

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

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

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

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

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G2.117H, RAVAGLIOLI (Itaalia)

G2.119H, RAVAGLIOLI (Itaalia)
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Rehvimontaaži- ja
tasakaalustamispingid veoautodele

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

GRS926.ST, RAVAGLIOLI (Itaalia) Veoauto rehvimontaaźipink

Rehvimontaaźipink veoauto ja
bussiratastele kommerts 
transpordi vahenditele.

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

TR26, SCT Lift (Hiina) Veoauto rehvimontaaźipink

Rehvimontaaźipink
veoauto- ja bussiratastele
kommertstranspordi
vahendile.

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED KIRJELDUS

Suruõhutööriistad

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

SA602, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

GSA6002, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa) 

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED KIRJELDUS

SX043, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

SA291, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)Pikendatud löökpadrunite

komplekt (3 tk)

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

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED KIRJELDUS

CP7733, CHICAGO PNEUMATIC (USA) T024587, CHICAGO PNEUMATIC (USA)

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

Elektriline veoauto rattamutrikeeraja 
TURBO2000, DELTA (Poola) Tehnilised andmed:

padruninina: 1”;
võlli töökõrgus: 310-710 mm;
maks. pöördemoment: 2500 Nm;
mootor: 1,5 kW;
toitepinge: 400 V, 3 Ph, 50 Hz.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED KIRJELDUS

821002, LAMCO (Itaalia) 821003, LAMCO (Itaalia)Vulkanisaator M10

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

Vulkanisaator P20

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

821004, LAMCO (Itaalia) Vulkanisaator P40

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

TST/VCT, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

TST/PG97, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

SA106, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

TST/TVI, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

VS0361, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

AH10C/8, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

Rehviventiilide eemaldus
tööriist

pikkus: 97mm.

Rehvimanomeeter

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

Regulaatori, manomeetri
ja õlitiga suruõhufilter

ühendus: 3/8”.

Rehviventiili paigaldaja

pikkus: 270 mm.

Veljetasakaalude
eemaldamise tangid

pikkus: 240 mm.

Pneumvoolik

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

Lisaseadmed

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

AK2090, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)

3000CXD, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa)Võti rehvide montaažiks

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

Mobiilne hüdrotungraud

Tungraud sõiduauto- ja
väikebussirehvide montaažiks.
tõstevõime: 3 tonni;
tõstekõrgus: 145-490 mm;
pikkus: 685 mm.
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Konditisoneeride täiteseadmed

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  TEHNILISED ANDMED TEHNILISED ANDMED

RJA1450, SEALEY POWER PRODUCTS, 
(Inglismaa) 913049-1, COMPAC (Taani)

IFL-25, ZIELBER (Poola)

AC1234-7 konditsioneeride  
täiteseade, Robinair (Itaalia)

Mobiilne hüdrotungraud
Aluminium Rocket Lift

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

Mobiilne hüdrotungraud

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

Inflator

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

täisautomaatrežiim;
kordustsükkel multi pass;
freooni pumpamine, ringlus, 
õli eraldamine freoonist; 
vaakumi tekitamine, süsteemi 
hermeetilisuse kontroll, freooniga 
täitmine, õli lisamine;
installeeritud UV-kontrastaine 
sissepritse konditsioneerisüsteemi 
hermeetilisuse kontrolliks;
konditsioneerisüsteemist 
väljapumbatava õli kaalumine;
lisatava õli kaalumine;
töövoolikute pikkuse automaatne 
järeleandmine;

integreeritud jahutussüsteemi 
läbipesu süsteem;
autode andmebaas, sisseehitatud 
printer;
suure võimsusega vaakumpump 
ja kompressor vähendavad 
freooniga täitmise aega;
installeeritud kaal.
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AC1234-8 konditsioneeride  
täiteseade, Robinair (Itaalia)

ACM3000-ROB konditsioneeride  
täiteseade, Robinair (Itaalia)

AC590PRO konditsioneeride  
täiteseade, Robinair (Itaalia)

jahuti: R1234yf;
ballooni maht: 10 kg;
kaalu mõõteskaala jaotus: 5 
grammi;
vaakumpumba jõudlus: 170 l/min;
kompressori võimsus 3/8HP;
niiskusfiltri võimsus: 700 cc;
voolikute pikkus: 250 cm;
õlipaak: 2 x 250 ml. 
UV-kontrastaine paak: 1 x 250 ml.

jahuti: R134a;
ballooni maht: 8 kg;
töö täpsus: 3%;
kaalu mõõteskaala jaotus: 5 
grammi;
vaakumpumba jõudlus: 70 l/min;
max rõhk: 18 bar;
töötemperatuur: 10 – 50 kraadi;
kompressori jõudlus: 300 grs/min;
niiskusfiltri efektiivsus: 300 cc;
voolikute pikkus: 244 cm;
õlipaak: 2 x 250 ml.

jahuti: R134a;
ballooni maht: 20 kg;
töö täpsus: 3%;
kaalu mõõteskaala jaotus: 5 
grammi;
vaakumpumba töötlikkus: 180 l/
min;
max rõhk: 16 bar;
töötemperatuur: 10-50 kraadi;
kompressori jõudlus: 500 grs/min;
niiskusfiltri võimsus: 710 cc;
voolikute pikkus: 244 cm;
õlipaak: 2 x 250 ml.

Eesmärk:
sobilik suure koormuse jaoks.

Erisused:
automaat- voi manuaalrežiim;
freooni pumpamine, ringlus, 
õli eraldamine freoonist; 
vaakumi tekitamine, süsteemi 
hermeetilisuse kontroll, 
freooniga täitmine, õli lisamine;
lisatava õlikoguse 
korrigeerimine - manuaalne;
installeeritud kaal

Erisused:
täisautomaat- või 
manuaalrežiim;
kordustsükkel multi pass;
freooni pumpamine, ringlus, 
õli eraldamine freoonist; 
vaakumi tekitamine, süsteemi 
hermeetilisuse kontroll, 
freooniga täitmine, õli lisamine;
töövoolikute pikkuse 
automaatne kompenseerimine;
konditsioneerisüsteemi läbipesu 
integreeritud susteem;
autode andmebaas;
suure võimsusega vaakumpump 
ja kompressor vähendavad 
freooniga täitmise aega;
installeeritud kaal.

Tellitavad lisapaigaldised:
komplekt 
konditsioneerimissüsteemi 
läbipesuks.

Tellitavad lisapaigaldised:
autode andmebaas;
printer töö resultaatide 
väljatrükkimiseks.

Eesmärk: 
Sobilik väikese koormuse jaoks.

Tellitavad lisapaigaldised: 
printer töö resultaatide 
väljatrükkimiseks;
komplekt konditsioneerisüsteemi 
läbipesuks.

Eesmärk:
Sobilik keskmise koormuse 
jaoks.
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AC690PRO  konditsioneeride  
täiteseade, Robinair (Itaalia)

TIFXP-1A elektrooniline freoonilekete 
otsija, BOSCH (Itaalia)

RA16600 elektrooniline freoonilekete  
otsija, BOSCH (Itaalia)

jahuti: R134a;
ballooni maht: 20 kg;
töö täpsus: 3%;
kaalu mõõteskaala jaotus: 5 
grammi;
vaakumpumba töötlikkus: 180 l/
min;
max rõhk: 16 bar;
töötemperatuur: 10-50 kraadi;
kompressori jõudlus: 500 grs/min;
niiskusfiltri võimsus: 710 cc;
voolikute pikkus: 244 cm;
õlipaak: 2 x 250 ml.

Mõeldud freoonilekete 
avastamiseks.

Erisused:
täisautomaat- või manuaalrežiim;
kordustsükkel multi pass;
freooni pumpamine, ringlus, 
õli eraldamine freoonist; 
vaakumi tekitamine, süsteemi 
hermeetilisuse kontroll, 
freooniga täitmine, õli lisamine;
installeeritud UV-kontrastaine 
sissepritse konditsioneerisüsteemi 
hermeetilisuse kontrolliks;
konditsioneerisüsteemist 
väljapumbatava õli kaalumine;
lisatava õli kaalumine;
töövoolikute pikkuse 
automaatne järeleandmine;

integreeritud jahutussüsteemi 
läbipesu süsteem;
autode andmebaas;
suure võimsusega vaakumpump ja 
kompressor vähendavad freooniga 
täitmise aega;
 installeeritud kaal.

Tellitavad lisapaigaldised:
komplekt 
konditsioneerimissüsteemi 
läbipesuks.

Eesmärk:  
Sobilik suure koormuse jaoks.

Mõeldud freoonilekete 
avastamiseks.

Autode kliimasüsteemi ja seadmete  
hoolduse materjalid

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS
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RA16352EU UV-tüüpi komplekt 
freoonilekete avastamiseks, BOSCH (Itaalia)

RA43230 digitaalne termomeeter 180°, 
BOSCH (Itaalia)

ACT4023464 komplekt freoonilekete 
avastamiseks, BOSCH (Itaalia)

RA43240 digitaalne termomeeter,  
BOSCH (Itaalia)

Mõeldud freoonilekete 
avastamiseks.
Komplekt sisaldab:
UV-prillid, UV-taskulamp, 
lekkevedeliku pihusti

Jahutatud õhu temperatuuri 
määramiseks.

Mõeldud freoonilekete 
avastamiseks.
Komplekt sisaldab:
UV-prillid, UV-taskulamp.

Jahutatud õhu temperatuuri 
määramiseks.
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RA16356 UV-kontrastaine,  
BOSCH (Itaalia)

5604052 konditsioneeri täiteseadme 
vaakumpumbaõli, BOSCH (Itaalia)

RA43310 konditsioneeri tootlikkuse  
mõõtja, BOSCH (Itaalia)

650-STP printer, BOSCH (Itaalia)

RA16286B jahutussüsteemide  
UV-kontrastaine, BOSCH (Itaalia)

5117399 konditsioneeride täiteseadme  
filter, BOSCH (Itaalia)

3000-STP printer, BOSCH (Itaalia)

ACT550-SFK komplekt jahutussüsteemi 
läbipesuks, BOSCH (Itaalia)

UV-kontrastaine 
konditsioneerimissüsteemi 
hermeetilisuse kontrollimiseks 
UV-lambiga.
30 ml.

Mõeldud õli vahetamiseks 
konditsioneeride täiteseadmes. 
600 ml.

See andur analüüsib 
välistemperatuuri ja AC süsteemi 
väljastatavat temperatuuri 
ning annab teada, kas 
külmutusvõimsust on piisavalt.

Lisatarvik seadmele AC590PRO.

Lisatakse 
konditsioneerimissusteemi 
freoonilekete avastamiseks UV-
lambiga.
240 ml.

Lisatarvik seadmetele 
AC590PRO, AC690PRO

Lisatarvik seadmele  
ACM3000-ROB.

Lisatarvik seadmetele 
AC590PRO, AC690PRO.

Ekspluatatsiooni vedelikud



73

Hooldusseadmed

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

5117486 konditsioneeride täiteseadme  
filter,  BOSCH (Itaalia)

RA18191A Madalsurveliitmik 90°  
kraadi, BOSCH (Itaalia)

RA18190A kõrgsurveliitmik 90°  
kraadi, BOSCH (Itaalia)Lisatarvik seadmele  

ACM3000-ROB.

Lisatarvik konditsioneeride 
taiteseadmetele.

Lisatarvik konditsioneeride 
täiteseadmetele.
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CRC 5-56
Tootekood: 5-56 300 ML

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

CRC Brakleen
Tootekood: BRAKLEEN 500 ML

CRC Rost flash
Tootekood: ROST FLASH 500 ML

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

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

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.

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.

CRC top-tooted
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GUIDE 761

GUIDE 764

CRC Multilube (vasemääre)
Tootekood: MULTILUBE 500 ML

CRC Air Sensor Clean
 Tootekood: AIR SENSOR CLEAN 200 ML

Töökinnas montaažitööde hõlbustamiseks 
ja töö hõlbustamiseks lihttöödel, 
kauplemisel, tööstuses ja ehitustel

Töökinnas ehitustele, kaupmeestele, 
tehno-, aedniku- ja maastikutöödele

sünteetilise käeseljaga ja mugavast harjatud 
materjalist töökinnas; suurepärane 
haakuvus ka niiskete objektidega; 
kroomivaba; tugevdatud nimetissõrmega; 
pestav temperatuuril 40° C; paindlik ja 
vastupidav amara-materjalist valmistatud 
töökinnas; Materjal - amara; Standard - 
EN 388 - 2131, CE-kategooria 2

õhuke disain ja hea kaitse külma vastu; 
vooder kogu ulatuses; vetthülgav; Materjal 
– sünteetiline nahk; Mudel - “764 Guide”; 
PU = 6/60 paari, saadaval suurustes: 07-
11; Standard EN 388 - 2221, kategooria 2

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.

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

Töökindad

Puhastuspaber

Grite Super XXL 280 paberi tooraine: tselluloos
kihtide arv: 2 
rulli laius mm: 260mm
rulli diameeter mm: 260mm
hülsi diameeter mm: 60mm
paberi pikkus m: 280m
perforatsioon, mm: 315mm
pakend: iga rull on pakitud 
elastsesse kilesse

Grite Super XXL 1200 paberi tooraine: tselluloos
kihtide arv: 1  
rulli laius mm: 300mm
rulli diameeter mm: 360mm
hülsi diameeter mm: 60mm
paberi pikkus m: 1200m
perforatsioon, mm: –mm
pakend: iga rull on pakitud 
elastsesse kilesse
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Grite Standart XXL 300 paberi tooraine: sorteeritud 
taaskasutatud kiud
kihtide arv: 2 
rulli laius mm: 300mm
rulli diameeter mm: 300mm
hülsi diameeter mm: 60mm
paberi pikkus m: 300m
perforatsioon, mm: 315mm
pakend: iga rull on pakitud 
elastsesse kilesse

Grite Standart 120

GRITE Standart 160,

paberi tooraine: sorteeritud 
taaskasutatud kiud
kihtide arv: 1 
rulli laius mm: 200mm
rulli diameeter mm: 138mm
hülsi diameeter mm: 60mm
paberi pikkus m: 120m
perforatsioon, mm: 315mm
pakend: 12 rulli kilepakendis 

paberi tooraine: sorteeritud 
taaskasutatud kiud
kihtide arv: 2 
rulli laius mm: 97mm
rulli diameeter mm: 180mm
hülsi diameeter mm: 60mm
paberi pikkus m: 160m
perforatsioon, mm: 315mm
pakend: 12 rulli kilepakendis 

MISSIOON ON TÄIDETUD.
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Rehvide paigaldus-  
ja tihendusmaterjalid

Kinnilöödavad raskused plekkvelgedele

Rattaraskused plekkvelgedele

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

5 0105 (analoog – TIP STD 5g) 200

10 0110 100

15 0115 (analoog – TIP STD 15g) 100

20 0120 100

25 0125 100

30 0130 100

35 0135 100

40 0140 100

45 0145 100

Kinnilöödavad raskused valuvelgedele

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

5 0405 100

10 0410 100

15 0415 100

20 0420 100

25 0425 100

30 0430 100

35 0435 100

40 0440 100

45 0445 100

Liimitavad tasakaaluraskused valuvelgedele

Universaalne rattaraskus plekkvelgedele (sobib paigaldamiseks kõikidele plekkvelgedele)

Valuvelje rattaraskused

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

60 FE0660 (analoog – TIP ALU-FE1) 100

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

60 0660F (analoog – TIP ALU-FE2) 100

Universaalsed kleebitavad rattaraskused sinise kleepsuga

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

60 0660 (analoog – TIP ALU-STD) 100
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Tubeless ventiilid

Kõige populaarsem TIP5622555 Tr414

Lühem TIP5622627 Tr413

Pikendatud TIP5622562 Tr418 

Kroomitud (valuvelgedele) TIP5622816 Tr-414 CHROM

Tootekood

Remondi- ja paigaldusmaterjalid

Rehvide paigalduspasta (must), 5 kg

Rehvide paigalduspasta „ACRYLMED Red”, 4 kg

Paigalduspastat kasutatakse rehvide monteerimiseks velgedele 600BP05

Paigalduspastat kasutatakse rehvide monteerimiseks velgedele
lisamaterjaliga, mis kaitseb lekete eest

ACRYLMED RED 4 kg

Tootekood

Tootekood

Rehvide paigalduspasta „ACRYLMED Green“, 4 kg

Rehvipaigalduse pasta (standard) ACRYLMED GREEN 4KG

Tootekood

Servade tihendusvahend, 1 l

6005003

Tootekood

Kiirkuivav liim „Cement-it”, 250 ml

6005130

Tootekood

Liim rehvide remondiks vulkaniseerimis meetodil, min 100C 1 l, must 

6006200

Tootekood
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Tihendusnöörid

„Seen“ nõelaga, 6 mm

Tihendusmaterjali sisestamise abivahend (hoidja ja 4 nõela)

Näpitsad tasakaaluraskuse paigalduseks (mahavõtmiseks)

Lisavarustus

Tihendusnöörid on mõeldud pisiparandusteks 2001101 – 50 tk. karbis

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

7001020

VS0361

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood
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Edukas comeback:
Bosch eXchange starterid

Originaalseadme kvaliteet:

ülitäpne ümbertöötlus ja samad 
katsetused nagu uute osade puhul.

Ehtne Bosch:

kõik asendatud osad on katsetatud ning 
need vastavad 100% Boschi kvaliteedile.

Suur töökindlus tänu 
Boschi originaalseadmete 

asjatundjate oskustele ja 
teadmistele.

Sama hea nagu 
uus: sama garantii 
nagu uutel 
osadel.

Pikk tööiga ja esmaklassiline 
kvaliteet tänu tootmises 
ja katsetamises kasutatud 
minimaalsetele tolerantsidele.

Taastoodetud osad Bosch eXchange’ilt. Maailma suurim taastoodetud autoosade 
valik uhkustab oma 11000 osaga, sh starterid, generaatorid, bensiini sissepritse, 
diisli sissepritse, pidurite tehnoloogia ja elektroonika. Ühtlaselt kõrge kvaliteedi 
tagamiseks valmistatakse ja katsetatakse kõiki Bosch eXchange tooteid vastavalt 
rangeimatele originaalseadmete normidele. Loodud kestma



80

Hooldusseadmed


