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Austatud kliendid, koostööpartnerid, sõbrad ja kõik teised 
kirglikud autohuvilised!

Suvi läheneb lõpule ja sügishooajaks valmistudes esitleme teile oma infoajakirja 
Eure!TechFlash kolmandat  numbrit, mis on pühendatud vedrustusdetailidele.
Ajakirja tehnilisest osast leiate palju teavet erinevate vedrustuse tüüpide 
kohta. Üksikasjalikumalt  peatume Citroën C5 vedrustusel Hydractive 3 ja 
Audi A8 õhkvedrustusel. Ühtlasi anname teile ülevaate kõigist vedrustuse 
põhikomponentidest: vedrud, amortisaatorid, stabilisaatorid jt elemendid. 
Samuti käsitleme vedrustuse rikete kõige levinumaid põhjusi.   
Nagu eelmisteski numbrites ei lase ennast ka seekord oodata uudised 
meie hankijatest. Kõigis Balti riikides sai avapaugu suur kampaania, milles 
osaleb korraga viie meie hankija toodang: KYB, Sidem, SWAG, TOTAL ja  
ContiTech. Meie klientidel/partneritel on avanenud võimalus võita VIP-pakett 
maailmatasemega üritusele.  Esmakordselt korraldatakse Riias rallikrossi 
maailmameistrivõistluste etapp Neste World RX of Latvia. Teid ootavad kahe 
päeva VIP-piletid, sissepääs ralli tehnoalasse, palju maitsvat toitu, jooke ja 
ööbimine Riia vanalinnas asuvas  neljatärnihotellis. Püüdsime tähelepanu  
pöörata igale detailile see reis oleks teile võimalikult meeldiv ja meeldejääv. 
Rohkelt soojust lahkuva suve viimastesse päevadesse ja uusi saavutusi 
saabuval sügishooajal soovib Teile mitte ainult Teie ärisõber, vaid Teie partner 
AD Baltic AS!

Valeri Golik
Direktor & juhatuse liige

Уважаемые клиенты, партнеры и все наши друзья, 
разделяющие с нами нашу страсть к автомобилям!
Лето близится к завершению и готовясь к осеннему сезону, мы 
представляем вам третий выпуск нашего нового информационного 
журнала Eure!TechFlash, который будет посвящен деталям подвески.
В технической части журнала вы найдете много информации о разных 
типах подвески. Более детально мы остановимся на подвеске для Citroën 
C5 Hydractive 3 и на пневмотической подвеске для Audi A8. Наряду с этим, 
вашему вниманию будет предоставлен обзор всех основных компонентов 
подвески: пружина, амортизаторы, стабилизаторы и другие элементы. 
Так же рассмотрим самые распространенные причины отказа подвески.
Как и в прежних выпусках, новости от наших поставщиков не заставят 
себя ждать. Во всех странах Балтии стартовала большая акция, в которой 
учавствует продукция сразу пяти наших поставщиков: KYB, Sidem, SWAG, 
TOTAL и ContiTech. У наших клиентов/партнеров появилась возможность 
выиграть VIP пакет на мероприятие мирового уровня. Первый раз в Риге 
будет организован этап чемпионата мира по ралли кроссу ’Neste World 
RX of Latvia’. Вас ждут VIP билеты на два дня, вход в техническую зону 
гонок, много вкусной еды, напитки, ночлег в четерызвездочном отеле, 
расположенном в старом городе Риги. Мы старались подумать о всех 
деталях, чтобы эта поездка вам понравилась и запомнилась.
Побольше тепла в последних днях уходящего лета и новых достижений 
в наступающем осеннем сезоне Вам желает больше, чем друг в бизнесе, 
ваш партнер AD Baltic AS!

Валерий Голик
Директор & Член Правления
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AD tooted – 
tark valik!

AD tootevalik – vali tooted, 
mida saad usaldada! Me 
garanteerime tervikliku 
teenuse, kvaliteedi ja 
usaldusväärsuse.
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Vali kaup auto 
järgi 

Vali
automudel 

Vali sõiduki 
spetsifikatsioon 

Vali sõiduki 
valmistamisaasta 

Leia konkreetse 
automudeli 

sobivad varuosad 

Mercedes Benz 
CLK (C209)/220 

CDI (110 
kW)/2005-2009

Telli kaup
ADCat
süsteemist
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Kavo Parts tähistab käesoleval 
aastal oma 30. sünnipäeva
30 aasta jooksul on Kavo Parts loonud 
endale Euroopa järelturul kadestamisväärse 
maine. Alates 1986. aastast oleme me 
teinud tihedat koostööd paljude 
originaalseadmete tootjatega Aasias. 
Nende aastate jooksul on meil välja 
kujunenud tugevad partnersuhted, mis on 
meie klientide jaoks suureks eeliseks, kuna 
tänu pikaajalistele partnersuhetele 
suudame me pakkuda originaalseadmetega 
sama kvaliteeti väga soodsa hinnaga.  

See on vaid üks meie plussidest. Kavo Parts 
on perefirma. Me armastame oma tööd ja 
oma ettevõtet. Me püüame tagada püsivat 
rahulolu, keskendume klientide lojaalsusele 
ning oleme tuntud paindlikkuse poolest. 
Meie kliendid hindavad meid väga nende 
omaduste eest. 

Põhjalikkus
Kui Kavo Parts 1986. aastal tegevust 
alustas, müüs firma õlifiltreid ja 
kütusefiltreid kaubanimega AMC Filters. 
Nüüd, 30 aastat hiljem, on Kavo Parts üks 
põhjalikumaid Aasia autovaruosade 
tarnijaid. Meil on endiselt olemas AMC – 
kaubamärk, mida tuntakse selle 

suurepärase kvaliteedi ja ideaalse sobivuse 
poolest. Kuid see kehtib ka kõigi teiste meie 
tooterühmade puhul. 30 aastaga oleme me 
laiendanud oma haaret kogu Aasiale.

Meie tootevalik katab peaaegu 100% kõiki 
Jaapani ja Korea sõidukeid. Tänu sellele ei 
pea te enam kaua otsima, vaid leiate ühest 
kohast kõik vajalikud Aasia autovaruosad. 

Ka uusimatele mudelitele! 
Kavo Parts tegutseb järelturul aktiivselt. 
Meie põhieesmärgiks on pakkuda osi kogu 
Aasia sõidukite tootevalikule vanuses 5 
kuni 15 aastat. Siiski püüame me olla turul 
esimesed ka uusimate mudelite osas. Eriti 
seetõttu, et üha rohkem kliente pöörduvad 
töökodade poole oma uute autodega 
(BER1400/2002 tõttu). 

Näide: Toyota Yaris 2015->

30 aatstat Kavo Parts:

 30-aastane kogemus Aasia
autovaruosade valdkonnas

 30-aastased pikaajalised suhted
klientidega rohkem kui 50 riigis

30-aastane originaalseadmete kvaliteet
soodsate hindadega

30 aastat esimesena turul

30-aastane kindel partnersuhe
originaalseadmete tootjatega Aasias

Kõige suurem tootevalik Aasia 
sõidukitele – kõik ühest kohast

20 000 soovitust 

“Me kuulame oma kliente ja teeme seda jätkuvalt. Sest klient on 
meie jaoks kõige tähtsam”. André van Leeuwen - Tegevdirektor

Kindel partner Aasia 
autovaruosade 
valdkonnas juba 30 aastat.

Kavo_Advertorial_210x297mm_FC_15jul2016_V2.indd   1 01-08-16   13:47

Kõrgekvaliteedsed 
tooded

30 aastat
kogemust

30 aastat
kogemust
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TULEVIKU
ROOLIMEHHANISM JA VEDRUSTUS

SINU KÄTES

Sidem on juba 1933. aastast Euroopas kvaliteetsete rooli- ja vedrustusmehhanismi osade alal 
etaloniks. Sidemit eelistavad nii autoosade järelturu kui originaalosade turu kliendid. Sidemil kui 
rikka ajalooga kaubamärgil on olemas vajalikud oskusteadmised, et tulla kiiresti arenevas 
varuosatööstuses toime homsete väljakutsetega.

Sidem toob tuleviku roolimehhanismi ja vedrustuse sinu kätesse!

www.sidem.be

130692_Sidem_ConceptAdv.indd   1
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www.zf.com/lemfoerder

 LEMFÖRDER paneb paika ohutus - ja kvaliteedistandardid. Autotööstuse

tegijad võivad selles kindlad olla ning hindavad kaubamärki kõrgelt,

sõlmides partnersuhteid originaalosade tootjaga, mis on vastu

pidanud juba aastakümneid.

Ka teie võite LEMFÖRDER usaldada. 

 LEMFÖRDER – Ohutu roolisüsteem ja vedrustus

 

Varuosad originaalosade
kvaliteediga  

  

   1 03.08.2016   12:03:48

‘it usaldada.
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Rikkis amortisaatorid võivad õnnetusohtu 
suurendada, kuna amortisaatorite 
seisukord on otseselt seotud 
pidurdusteekonnaga, kurvides liikumise 
ning ABS ja ESP süsteemide tõhususega. 
Amortisaatori töökoormus võib tunduda 
kujuteldamatu: 120 000 kilomeetrise 
läbisõidu korral on kolvivarras liikunud 
üles ja alla ligikaudu kuuskümmend 
miljonit korda. Rasket tööd tegeva osa 
tööiga sõltub paljudest teguritest. Kehvad 
teetingimused, suur koormus, sportlik 
sõidustiil, külm, kuumus, tolm, vesi ja sool 
võivad amortisaatori kulumist kiirendada. 
Hinnangute kohaselt on praegu teedel 
liikuvatest Saksa sõiduautodest ligikaudu 
15 protsendil amortisaatorid kulunud või 
defektsed.

Seetõttu soovitavad firma ZF Services 
eksperdid kontrollida amortisaatorite ja 
nendega seotud komponentide töökorda 
hiljemalt 80 000 kilomeetrise läbisõidu järel 
ning seejärel pärast iga 20 000 kilomeetri 
läbimist – või 5-6 aasta möödudes. Kõik 
see annab rohkem töövõimalusi eelkõige 
sõltumatutele töökodadele, sest sellise 
profiiliga sõidukitega on konkreetsete 
markide töökodadel üha vähem peale 
hakata, kui sõiduk vananeb ja läbisõit 
suureneb.

Ohutus – roolisüsteemi peamine 
prioriteet

Roolisüsteemi ja amortisaatori kulumine on 
samuti tihedalt seotud: rikkis amortisaatorid 
põhjustavad tihti tõmbevarraste otste 
või muude alusraami komponentide 

ALUSRAAMI KONTROLL 
TAGAB OHUTU PUHKUSE

enneaegset kulumist. Ekspertide arvates 
tuleks enne puhkusereisile siirdumist 
kontrollida ka peamisi alusraami ja 
roolisüsteemi komponente. Sellisel 
juhul suudavad komponendid, nagu 
näiteks tõmbevardad, autot ohutult teel 
hoida ning enneaegset rehvide kulumist 
vähendada. Kui tõmbevarras ning muud 
alusraami ja roolisüsteemi komponendid 
või nende juurde kuuluvad kuulliigendid 
on kahjustatud, pole täpset ja ohutut 
juhitavust võimalik tagada.

Kahjustused ja kulumine võivad 
kaasa tuua tõsise turvariski, eriti 
puhkusereisil sõitmisel. Raske last, mis 
on katusebokside või jalgrattakinnituste 

tõttu tihti seotud raskuskeskme 
ebasoodsa jaotusega, muudab auto 
füüsilisest perspektiivist tavalisest märksa 
ebastabiilsemaks. Kriitilistes olukordades, 
nagu näiteks järsul pidurdamisel või 
pööretel, on kulunud komponentide mõju 
märksa dramaatilisem. Pidurdusteekond 
pikeneb, märjal teel tekib tavalisest 
märksa varem vesiliug ning tihti ei suuda 
isegi elektrooniline stabiilsuse kontrolli 
programm enam auto juhitavust tagada.

Professionaalse kontrolli ja 
originaalosadega sama kvaliteediga 
varuosade tähtsus

Selliste komponentide nagu näiteks 
amortisaatorite või roolisüsteemi osade 
jõudlus kaldub aeglaselt ja pidevalt 
kahanema ning seetõttu ei pruugi juhid ise 
sageli kulumist märgata. Seepärast võib 
töökoja spetsialistide teostatud põhjalik 
ülevaatus aidata vältida kõrgeid hilisemaid 
kaudseid kulusid ja edendada klientide 
usaldust.

Firma ZF Services eksperdid soovitavad 
kasutada originaalosadega sama 
kvaliteediga tooteid, nagu näiteks Sachsi 
amortisaatoreid ning Lemförderi alusraami 
ja roolisüsteemi komponente, mis on 
täpselt vastava sõiduki jaoks valmistatud. 
Nii ei takista miski teil ohutult oma 
puhkusereisi sihtpunkti jõudmast.
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Valeo on ülemaailmne autoosade tootja, kes 
tarnib oma kaupu tootjatele üle kogu maailma 
– alates Aasiast Euroopa kaudu USAni. Meie 
regioonis arvatakse, et Valeo osasid kasutavad 
enim Prantsuse tootjad või Fiat, kuid tegelikult 
on Valeo suurim klient Saksa autotööstus. 
Üks kiiremini kasvavaid tootegruppe nii 
originaalvarustuses kui järelturul on sidur ja 
sellega seotud osad – DMF ja sidurihüdraulika. 
Üheks suurimaks Valeo tegevusvaldkonnaks 
on muutumas uue siduritehnoloogia 
sektor, mis põhineb lahendustel, mis 
kasutavad DMF-i põlemismootori tekitatud 
väändevibratsioonide summutamiseks. 
Uute VW, Daimleri ja Opeliga sõlmitud DMF 
tehnoloogialepingutega on Valeo muutumas 
suurimaks tegijaks selles sektoris ja suurimaks 
Saksa autotootjate tarnijaks. Kasutades 
väändevibratsioonide summutamisalaseid 
OE kogemusi töötas Valeo välja pakkumise 
enamikule populaarsetele Saksa rakendustele 
(nagu 836225 väga populaarsele VW grupi 
1.9 TDI mootorile ja 836224 sellega väga 
sarnasele 2.0 TDI-le). Ühendades pakkumise 
K4P komplektidega (näiteks K4P 835153 
on konversioon mainitud DMF 836224-st). 
Valeo pakub turul laia valikut hooratta Dual 
Mass Flywheel tooteid, mis aitab kliendil ja 
töökojal teha lõpliku otsuse ning valida õige 
lahenduse oma autole. Valeo kattematerjali 
peetakse üheks parimaks ja seda on 
lihtne leida mis tahes autos üle maailma. 
Tuginedes endi loodud hõõrdematerjalide 
teadmistele töötas Valeo välja spetsiaalse 
Saksa autodele mõeldud efektiivsete sidurite 
valiku, mis kasutavad katteid, mis on kuni 3 
korda vastupidavamad kui tavalistest sidurites 
kasutatavad. See aitab pikendada siduri 
eluiga ja väldib isereguleeriva mehhanismi 
kasutamist.

Valeo sidurikomponendid hoolitsevad sujuva 
pöördejõu ülemineku eest ülekandest 
käigukasti üha enamates Saksa autodes, mis 
on varustatud Valeo tehnoloogiate OE-ga. 
Täiemahulise tootepakkumisega on Valeo 
suurepärane valik Saksa autode jaoks ka 
järelturul!

Foto 1– Valeo DMF tehnoloogia

Foto 1b – Valeo K4P tehnoloogia

Foto 2 – H.E.C. siduri kattematerjal

Saksa autode 
varustaja 
Valeo
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Veenduge, et saate hästi hingata.
FreciousPlus – kabiini õhufilter, mis blokeerib allergeenid, 
hallitusseened ja tahked osakesed.

Kui heitgaasid, saasteained ja allergeenid satuvad sõiduki salongi, siis muutub autoga sõitmine kiiresti ebameeldivaks 
tegevuseks. Samal ajal kui kabiinifiltrid ainult ennetavad osakeste nagu tolmu, õietolmu, diislinõgi ja ebameeldivate 
lõhnade sattumist sõidukisse, siis uus MANN-FILTER FreciousPlus  pakub lisamugavust ja ohutust. See püüab kinni 
peaaegu 100 % allergeenidest ja blokeerib praktiliselt kõik bakterid, hallitusseened ja tahked osakesed. Rohkem 
informatsiooni leiate www.frecious-plus.com

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

Kaitse 
end nüüd FreciousPlus!

FreciousPlus_Advert_MF_210x297mm_InDesign_EE_0816_MHDE.indd   1 17.08.16   09:05



17

Veenduge, et saate hästi hingata.
FreciousPlus – kabiini õhufilter, mis blokeerib allergeenid, 
hallitusseened ja tahked osakesed.

Kui heitgaasid, saasteained ja allergeenid satuvad sõiduki salongi, siis muutub autoga sõitmine kiiresti ebameeldivaks 
tegevuseks. Samal ajal kui kabiinifiltrid ainult ennetavad osakeste nagu tolmu, õietolmu, diislinõgi ja ebameeldivate 
lõhnade sattumist sõidukisse, siis uus MANN-FILTER FreciousPlus  pakub lisamugavust ja ohutust. See püüab kinni 
peaaegu 100 % allergeenidest ja blokeerib praktiliselt kõik bakterid, hallitusseened ja tahked osakesed. Rohkem 
informatsiooni leiate www.frecious-plus.com

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

Kaitse 
end nüüd FreciousPlus!

FreciousPlus_Advert_MF_210x297mm_InDesign_EE_0816_MHDE.indd   1 17.08.16   09:05

Uued diiselkütusefiltrid 
tõhusaks vee eraldamiseks 
originaalosade kvaliteediga
Automechanika Frankfurt: MANN-FILTER esitleb uusi PU 9005 z ja 
PU 10 011 z diiselkütusefiltreid.

MANN-FILTER avaldab Automechanika Frankfurt 2016 messil muljet uute 
järelturule mõeldud filtreerimislahendustega: 13-17. septembril esitleb filtriekspert 
MANN+HUMMEL PU 9005 z ja PU 10 011 z diiselkütusefiltreid MANN-FILTER 
tootemargi all autotööstuse juhtival rahvusvahelisel messil hallis 3. Lisaks sellele 
esitleb MANN-FILTER külastajatele ka teisi tooteid oma ulatuslikust õhu-, õli-, 
kütuse- ja kabiinifiltrite valikust. 

Kaasaegsed diiselsissepritsesüsteemid nõuavad kõrgeima puhtusega kütust. 
MANN-FILTER vastab neile nõuetele ning suudab kahe suure jõudlusega PU 9005 
z ja PU 10 011 z diiselkütusefiltriga nüüd sõltumatut järelturgu senisest veelgi 
paremini varustada. 

MANN-FILTER tootevalikusse kuulub üle 4600 filtritüübi, mis katavad rohkem kui 
98 protsenti Euroopa sõiduautode ja transpordisõidukite pargist. Kogu maailmas 
kuulub MANN-FILTER tootevalikusse 6200 filtritüüpi rohkem kui 225 000 rakenduse 
jaoks. MANN-FILTER toodete kõrge kvaliteet on 1000 MANN+HUMMEL Grupi 
uurimis- ja arendustöötaja töö tulemus. 2015. aastal paigutas Saksamaa Patendi- 
ja Kaubamärgiamet firma viiendat korda järjest 50 kõige aktiivsema patenditaotleja 
nimistusse. MANN+HUMMEL on nüüd rohkem kui 3000 patenditaotluse, patendi 
ja registreeritud disainilahenduse omanik. 
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MANUFACTURERS
BY LEADING CAR

RECOMMENDED
BY LEADING CAR

MANUFACTURERS

RECOMMENDED

www.castroledge.com

MEIE VASTUPIDAVAIM
MOOTORIÕLI ON SAMA

VASTUPIDAV KUI TITAAN

1 3

MOOTORITE KESKMINE EFEK-
TIIVRÕHK ON PEAAEGU KAHE-

KORDISTUNUD, NÕUDES MOOTORI-
ÕLIDELT SUUREMAT VASTUPIDAVUST.

CASTROL EDGE. 
TAGAB MOOTORI MAKSIMAALSE 
JÕUDLUSE.

CASTROL EDGE TÄIUSTATUD
TITANIUM FST™ MOOTORIÕLI
KELME ON KAKS KORDA
VASTUPIDAVAM, TAKISTADES
ÕLIKELME KATKEMIST,
VÄHENDADES HÕÕRDUMIST.

2

SAE 5W-30
ACEA C3

MB-Approval 229.31/229.51
Porsche C30

VW 504.00/507.00

SAE 5W-30
ACEA C3

MB-Approval 229.31/229.51
Porsche C30

VW 504.00/507.00

CASTROL EDGE TITANIUM FST 

5W-30 LL

CASTROL EDGE TITANIUM FST 

5W-30 LL

MANUFACTURERS
BY LEADING CAR

RECOMMENDED
BY LEADING CAR

MANUFACTURERS

RECOMMENDED

www.castroledge.com

MŪSŲ STIPRIAUSIA ALYVA
DABAR TITANO STIPRUMO

13

SLĖGIAI VARIKLIUOSE

PADIDĖJO BEVEIK DU KARTUS,

TAIP APSUNKINDAMI

ALYVOS DARBĄ.

CASTROL EDGE.  
JĖGA SIEKIANT  
MAKSIMALAUS EFEKTYVUMO

CASTROL EDGE PATOBULINTA
TITANIUM FST™
PADVIGUBINA ALYVOS
PLĖVELĖS STIPRUMĄ, APSAUGANT
NUO SUNYKIMO
IR SUMAŽINANT TRINTĮ.
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VEDRUSTUSSÜSTEEM ON OSA SÕIDUKI AKTIIVSEST TURVAVARUSTUSEST. SELLE ÜLESANDEKS ON SÕITJATELE SÕIDUMUGAVUSE 
TAGAMINE, VÄLTIDES MAAPINNA EBATASASUSTE TUNNETAMIST KEHA KAUDU. LISAKS SÄILITAB SÜSTEEM SÕIDUKI RATASTE 
PIDEVAT KONTAKTI MAAPINNAGA, TAGADES SEELÄBI SÕIDUKI JUHITAVUSE.

EBATASASUSED, MIDA SÕITJA SÕITES TAJUB, PEAVAD JÄÄMA KINDLATE PARAMEETRITE PIIRIDESSE NING EI TOHI SÕITJA MEE-
LEOLU HÄIRIDA. EELDATAVASTI SÄILIB INIMESE MUGAVUSTUNNE 1-2 EBATASASUSE TAJUMISEL ÜHE SEKUNDI JOOKSUL. KUI 
SEKUNDIS ESINEB ROHKEM TAJUTAVAID EBATASASUSI, ÄRRITAB SEE INIMESE NÄRVISÜSTEEMI NING TAJUTAVATE EBATASASUSTE 
ESINEMINE HARVEMINI KUI 1-2 ÜHE SEKUNDI JOOKSUL VÕIB TEKITADA IIVELDUST.

VEDRUSTUSSÜSTEEMID JA ELEMENDID

Vedrustussüsteem hõlmab mitmeid elemente, mis moodustavad erinevaid 
süsteeme.

Vedrustuselementideks loetakse vedrustatud massi, näiteks mootori, 
kere, raami jne ning vedrustamata massi, näiteks telgede ja rataste vahel 
asetsevaid elemente.

Vedrustussüsteemi moodustavad elastsed elemendid, neelduvelemendid 
ja rattad.

Elastsed elemendid  toestavad sõidukit ja aitavad vähendada tee-
pinna ebatasasustest tulenevat sõiduki kere liikumist.

Neelduvelemendid tagavad eeltoodu toimumise, vähendades oma-
korda liikumisest tulenevat kõikumist.

Rattad võimaldavad sõidukil edasi liikuda, luues rehvide abil samuti elast-
sust.   Rattad on sõiduki esmane vedrustuselement. 

Sõltuvalt kasutatud elementidest ja nende asetusest on võimalik moodus-
tada erinevaid süsteeme:

Jäik telg, milles on kasutatud kahe ratta ühendamiseks ühte telge. Ta-
vapäraselt kasutusel tagarataste juures.

Sõltumatu vedrustus, kus samale teljele ühendatud rattad on teine-
teisest täielikult sõltumatud.

Erivedrustus,  mis on kahest ülalkirjeldatud versioonist edasi aren-
datud süsteem.

Viimasena aktiivvedrustus, mis on täpsema tulemuse saamiseks 
elektroonilise toega täiendatud vedrustuse liik.
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Tegu on erinevate võimalike liitmike abil auto kere ja rataste vahele pai-
gutatud elastse elemendiga. Keerdvedru toetab sõiduki massi ja neelab 
maapinna ebatasasused.

See on spiraaliks keeratud metallvarras. Selle otsad on parema sobivuse 
saavutamiseks lamedaks pressitud. See toimib väändejõu abil, väändu-
des vedru mõjutavate väliste jõudude toimel.
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ELASTSED VEDRUSTUSELEMENDID 

Keerdvedru

On mitmesuguseid võimalusi, millest enamlevinumatega saate allpool tutvuda. Kõige enam kasutatakse keerdvedruga versiooni.

Väändvedru
Tegu on elastse, väändejõudu taluva metallvardaga. Ankurdamiseks on 
selle telje otstel hammasliitmikud. Selle üks ots on ühendatud sõiduki raa-
miga ja teine vedrustushoovaga. 

Vedru on ühest otsast kinnitatud, seega keerdub see välise väändejõu 
toimel tänu oma elastsusele vähesel määral ning vastandub välisele vään-
dejõule samaväärse ja vastandsuunalise väändereaktsiooniga.

Väändvedru oluline eelis on selle kompaktsus, tänu millele võtab vedru 
vähe ruumi. 

Tavapäraselt kasutatakse seda tagumisel teljel.

Pneumaatiline plokk

See on üks võimalustest elastsete elementide seas ning tavapäraselt ka-
sutatakse seda kõrguse reguleerimissüsteemiga sõidukitel. Neid on kahte 
tüüpi, õli ja gaasiga toimiv hüdro-pneumaatiline plokk, ning õhuga toimiv 
variant. 

Hüdro-pneumaatilise või 
õhkvedrustusega sõidukite 
puhul ei kasutata elastsete 
elementidena metallvedru-
sid. Nende asemel on pea-
miselt Citroëni autotootja 
kasutatavates hüdro-pneu-
maatilistes süsteemides 
kasutusel gaasilist lämmas-
tikku sisaldavad mahutid. 

Õhkvedrustussüsteemides on metallvedrude asemel kasutusel õhkved-
rud.
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NEELDUVUS JA STABIILSUSELEMENDID

Amortisaatorid

Need neelavad vedrude kõikumisi, takistades nende jõudmist sõiduki ke-
reni. 

Autode puhul kasutatakse kõige enam teleskoopseid, hüdraulilisi amorti-
saatoreid. Need töötavad vedeliku väljasurve põhimõttel nii kompressiooni 
kui pikendustsüklis.

Põhimõtteliselt on tegu õliga täidetud silindris liikuva kolviga. Kolvis on kla-
pid, mille kaudu õli ühest kambrist teise ringleb. Õli liikumist juhitakse, et 
reguleerida kõikumiste summutamist.

Gaasiamortisaatorid on eelkirjeldatu täiendatud versioon. Ka need sisal-
davad hüdrovedelikel kindla rõhu all olevat gaasilist lämmastikku. Selle 
meetodi tulemusena on vedrustus vaiksem ja toimub kiiremini.

Stabilisaatorivarras 

Selle ülesandeks on hoida sõidukit kallakutel või ebatasasel pinnal sõites 
võimalikult horisontaalses asendis.

See on spiraalne metallvarras, mis asetseb ratastega samal teljel ratta-
hoobade vahel ning on kinnitatud kere keskosa külge. Kallakutel või mü-
garikel sõites tõuseb üks ratas üles ning teine liigub alla, tekitades vardale 
mõjuva väändejõu. Varras neelab jõu, takistades seega sõiduki massi 
ühele küljele vajumist. Sarnane efekt tekib ka juhul, kui üks ratastest löö-
kauku või teel olevat takistust tabab.

Topeltõõtshoobadega vedrustus

See on kasutusel sõltumatu vedrustusega sõidukite puhul ning ühendab 
kere rattaga. Selle ülesandeks on müra summutamine, rooli juhitavuse 
parandamine ja selle ostsilleerimise võimaldamine. Vedrustushoovad või-
vad olla paigaldatud põikisuunaliselt, kaldsuunaliselt, pikisuunaliselt või 
koosneda mitmest osast.
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See vedrustussüsteem võimaldab automaatselt muuta sõiduki kaugust 
maapinnast. Kauguse valik sõltub kiirusest. Võimalik on valida kahe posit-
siooni vahel, sport-positsioon ja comfort-positsioon. Ühe või teise valimisel 
muutub automaatselt löögisummutuse tugevus. Tulenevalt gravitatsioo-
nikeskme sõiduki esiosas 15 millimeetri võrra ja tagaosas 11 millimeetri 
võrra madalamale toomisest pakuvad need muutused suuremat stabiil-
sust ning väheneb kütusekulu. Halvasti läbitavatel teedel tõstab süsteem 

sõiduki kõrgust kuni 13 millimeetri võrra.

Hüdroaktiivne 3 võimaldab valida kahe vedrustussüsteemi vahel, arves-
tades pidevalt juhi juhtimisstiili ja tee eripärasid. Võimalik on kasutada 
süsteeme vaheldumisi ning lülituda ümber teisele süsteemile reaalajas. 
Pehme seadistus paneb rõhku mugavusele ning jäik seadistus lisab sta-
biilsust.

Hüdroaktiivne 3 Citroën C5

AKTIIVVEDRUSTUSSÜSTEEMID

Ideaalne vedrustussüsteem on selline, kus rataste asend kere suhtes ei 
muutu. Erinevate aktiivvedrustussüsteemide eesmärk on löökide summu-
tamise tugevuse reguleerimine. Hüdraulilistes ja õhkvedrustussüsteemi-
des reguleeritakse ka sõiduki kõrgust vastavalt kaalule ja teeoludele. Sel-

leks on vajalikud elektroonilised ja elektromehaanilised süsteemid. Allpool 
on võimalik tutvuda kolme seda tüüpi vedrustussüsteemi näitega.

Süsteemi põhielemendid on:

• integreeritud hüdro-elektrooniline plokk -1-, mis on kogu süsteemi 
aju. Eraldiseisvas rõhugeneraatoris asetsev hüdropump, mis töötab 
elektrimootori jõul. See mootor töötab eraldiseisvalt ning ei ole seo-
tud auto mootori kiirusega. Vajadusel töötab see kiirusel 2300 rpm. 
Eraldiseisev rõhugeneraator hõlmab kõiki ringluse, ohutuse ja anti-
div- funktsioone, hüdropumpa ja nelja solenoid-klappi;

• esimesed toestuselemendid  -2-.

• esimesed -3- ja tagumised  -6- jäikusregulaatorid koos mahutitega;

• elektrilised stabilisaatorvarrastega ühendatud kõrgusandurid -4- ja-
7-.

• tagumised hüdro-pneumaatilised silindrid -5-.

• juhtseade -8-.

• andur -9- mis mõõdab roolinurka ja selle nihet;

• hüdrovedeliku mahuti -10-.

• gaasipedaali asendi andur -11-.

• pidurdusjõu andur  -12-, mis annab informatsiooni piduripedaali suh-
tes rakendatud jõu kohta;

• lihtsustatud hüdrauliline võrk.
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Nende süsteemide töö põhineb kõrguse reguleerimisel, mis sõltub kolvi 
siseneva õli kogusest ning mahutis sisalduva gaasi hulga vähenemisest ja 
suurenemisest sõltuvast suspensiooni kõikumise neeldumisest.

Mahutite näol on tegemist hüdroakudega, mille kaks kambrit on vahesei-
naga eraldatud. Üks neist on laetud gaasilise lämmastikuga ning teine on 
ühendatud hüdraulilisse ahelasse. Lämmastiku rõhk hoitakse püsivalt sa-
mal tasemel, säilitades täielikult selle omadused.

Kõik teljed on paindlikkuse tagamiseks varustatud ka kolmanda mahutiga 
ning löögisummutuseks vajaliku jäikuse regulaatoriga ja lisamahuti lülitiga. 
Põhimõte seisneb sport-režiimi kasutamisel nende elementide isoleerimi-
ses ning comfort-režiimi kasutamisel nende aktiveerimises. See põhineb 
informatsioonil, mille annavad mitmekülgse koostöösüsteemi osadena 
kõrgusandurid, rool, pidurdusjõud ja mootori kiirus.

1 Ohutusklapp 6 Lisamahuti
2 Kõrguse regulaator 7 Amortisaator
3 Elektriline klapp 8 Kuulklapp
4 Jäikuse regulaator 9 Telg
5 Vedrustussilindrid

Audi A8 õhkvedrustus

Õhkvedrustus võimaldab reguleerida kere asetuse erinevatele kõrgustele 
tulenevalt jooksvast vajadusest, samuti aitab see vedrustusel ja löögisum-
mutusel teepinna ja juhtimisstiiliga kohanduda.

See vedrustussüsteem on tunnustatud paindlikkuse, stabiilsuse loomise 
ja isereguleeruva olemuse poolest ning süsteem võimaldab säilitada sõi-
duki kere ja maapinna vahelist vahemaad muutumatuna, sõltumata sõi-
duki massist. 

Kerel asetsevate vertikaalse kiirenduse andurite abil tuvastab see ved-
rustussüsteem maapinna eripära. Juhtimisstiili on võimalik määratleda 

sõiduki kiiruse ja roolinurga abil. Võimalik on vali-
da kolme löögisummutusrežiimi vahel: automaat-
ne-, comfort-režiim ja sportrežiim. Igaüht neist on 
võimalik aktiveerida tulenevalt teeoludest ja juhi 
soovist. Kõik režiimid muudavad sõidu ohutuks 
ja mugavaks. Õhkvedrustus koos kohandatava 
löögisummutusega võimaldab kõiki amorte eraldi 
reguleerida.
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Ennekõike koosneb õhkvedrustus õhuplokist, mis genereerib ja tekitab 
vooluahela töötamiseks vajalikku rõhku, tasemeanduritest, mille abil kõr-
gust reguleeritakse, õhkvedrudest ja armatuurlaual olevast ohutulest.

Õhuplokk sisaldab juhtplokki, fi lterkuivati ja mahalaadimisklapiga komp-
ressorit, kompressori releed ja mõnesid vedrustusklappe. 

Plokk saadab õhkvedrudesse klapi kaudu õhku, kuni sõiduki tase on ko-
handatud. Tasemeandurite võetud mõõtetulemuste põhjal informeeritakse 
juhtseadet kohandatud tasemest.

Kõiki vedrustusplokke juhivad solenoid-klapid, mis avavad ja sulgevad 
nende ühendusi ringlusega. Vedrustussüsteemi solenoid-klapid on paa-
rikaupa elektrifi tseeritud, esitelg ja tagatelg.

Ringluse toimimiseks võetakse arvesse kaht tegutsemiskorda. Üks neist 
on rõhu rakendamine, kui õhk surutakse kokku, et tekitada sissevool sole-
noid-klappidesse, mis reguleerivad õhkvedrusid, üleliigne õhk liigub sole-
noid-klapi kaudu akusse.

Teine tegutsemiskord on rõhu vabanemine. Nii vedrustusploki kui maha-
laadimise solenoid-klapid on avatud. Mahalaadimise solenoid-klapi kaudu 
liigub õhk lisasummutisse, õhufi ltrisse ning seejärel välja.

mõndasid
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Andur, juhtimine ja ajami skeem

Adaptiivne (DCC) VW Golf

See vedrustussüsteem kohandab löögisummutust vastavalt teeoludele. 
Nupu abil on võimalik kolme löögisummutusrežiimi vahel valida: normaal-
režiim, sportrežiim ja comfort-režiim.

Normaalrežiimil tegutseb amort pehme ja jäiga vahepealses olekus. 
Sportrežiimil toimub löögisummutus tugevamalt. Comfort-režiimil on löö-
gisummutus pehmem.

Löögisummutus kohandub vastavalt sõiduki sõidutingimustele, et vältida 
sõiduki võimalikku kaldumist ja pikivõnkumist. Sportrežiimi aktiveerimisel 
lisandub juhitavusele sportlikke omadusi, et saavutada sõiduki käsitsemi-
sel suuremat täpsust.

Selle vedrustussüsteemi põhikomponendid on: neli kohandatud löögi-
summutit, juhtseadeldis, mis on ühenduses sõiduki CAN-siini süsteemiga, 
elektrooniline löögisummutusseade, kolm kere liikumise andurit ja kolm 
rataste vertikaalliikumise andurit.
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Vedrustuse jäikust on võimalik erinevate löögisummutite abil muuta. Need 
on struktuurilt sarnased amortisaatorite kaksiktoruga, kuid sisaldavad 
solenoid-klappe. Neid laeb juhtseade sõltuvalt juhi soovidest, teeoludest 
või sõidukit mõjutatavatest dünaamilistest tingimustest. Selleks võtab 

juhtseade arvesse kogu informatsiooni, mida annavad mitmed sõidukile 
strateegiliselt valitud kohtadele paigaldatud andurid. 

Vedrustuse jäikust on võimalik erinevate löögisummutite abil muuta. Need juhtseade arvesse kogu informatsiooni, mida annavad mitmed sõidukile 

Andur, juhtimine ja ajami skeem
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• Veenduge, et amort on kindlalt suletud, lekkiv amort on vähem efektiivne. Amordivarda 
kahjustus võib põhjustada õlikaotust, seega on oluline veenduda, et ei ole tekkinud kum-
mikinnituse või aluse kahjustusi.

• Heli võib kostuda vilisevana või ragisevana. Varda kahjustus võib mõjutada õlitihedust. 
Nagu ülalpool mainitud, tuleb veenduda, et kummikinnitus ja alused ei ole kahjustatud. 
Teistel juhtudel võib heli olla põhjustatud praost või kahjustusest amordi fi ksaatorites.

• Amortisaatori deformatsioon või purunemine on tavaliselt põhjustatud löökidest, amortide 
kehvast paigaldamisest või fi ksaatorite kehvast seisukorrast. 

• Amordilekke korral tuleb amort koos lekke põhjustanud elementidega välja vahetada.
• Kui amort on kehvas seisukorras, tuleb see uue vastu välja vahetada. 
• Kui amort on katki, deformeerunud või kehvas seisukorras, tuleb see uue vastu välja 

vahetada ning ankurdused kere ja vedrustushoobade küljes üle kontrollida. 
• Vahetage alati sama telje amordid korraga uute vastu.

Amortisaator

• Õli lekib.
• Ebatavaline heli.
• Katki või deformeerunud.

ENAMLEVINUD PROBLEEMID 

Vedrustussüsteemi mehaanilised osad kannatavad pideva kulumise ja 
koormuse all ning võivad kinni kiiluda või puruneda. Seetõttu on äärmiselt 
oluline sõidukit regulaarselt hooldada ja tootjapoolseid soovitusi järgida.

Allpool leiate mõned kõige tihedamini esinevatest probleemidest vedrus-
tuse põhikomponentides.

Vedru

Vedrude põhiprobleemideks on korrosioon, purunemine ja ülekoormusest tingi-
tud lühenemine.

Vedru ja selle pesa seisukord tuleb üle kontrollida. Vedru väändumine ja murenemisest tingi-
tud kahjustused põhjustavad kaitsekihi purunemist. Kui vedrult on kaitsekiht maha kulunud, 
tekivad sellele hõlpsasti niiskuskahjustused. Vedrud purunevad tavaliselt tulenevalt pin-
geolukordadest (pidev kokku surumine ja lahti venitamine) põhjustatud ülekoormuse tõttu. 
Kui tuvastate, et vedru on lühenenud, võrrelge selle pikkust tootja soovitusega.

Kui vedrul on kerge roostekiht, on seda võimalik spetsiaalse värviga kaitsta. Kui roostekiht 
on paks või vedru on kehvas seisukorras, vormist väljas või purunenud, tuleb see uue vastu 
välja vahetada.  
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Veenduge visuaalselt, et stabilisaatorivarras ja fi ksaatorid on heas korras. Vajadusel 
kasutage lõtku kontrollimiseks abivahendit.

Väändvedru

Veenduge visuaalse vaatluse abil, et väändvedrul ei ole pragusid või katkiseid kohti jne. 
Veenduge, et hambad on heas korras ning vajadusel kasutage lõtku kontrollimiseks abiva-
hendit.

Kõige tihedamini esinevad probleemid seoses väändvedruga on fi kseerumispunktide lõtk, 
deformatsioon ja purunemine.

Kui on tekkinud lõtk, tuleb vedrud ja õõtshaagid uute vastu välja vahetada. Kui väändvedru 
on deformeerunud, sellel on pragusid või muid füüsilisi kahjustusi, tuleb see uue vastu välja 
vahetada.

Stabilisaatorvarras 

Stabilisaatorvardaga seonduvateks probleemideks võib olla fi ksaatorite lõtk, väliste löökide 
tõttu tekkinud deformatsioonid ja ülekoormusest tingitud purunemine (harvaesinev).

Kui tuvastate lõtku, tuleb kahjustatud osad välja vahetada. Kui stabilisaatorvarras on defor-
meerunud, tuleb see uue vastu välja vahetada.
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Veenduge visuaalselt, et kummikest ja kuulliigendite katted on heas korras. 
Soovitatav on lõtku kontrollimiseks kasutada hooba. Veenduge ka selles, et õõtshoovad ei 
ole deformeerunud.

Topeltõõtshoobadega vedrustus

Enamlevinud probleemid on seotud kummikestaga ja vedrustuse kuulliigen-
diga. Tekkida võib lõtk, need võivad läbi kuivada ja isegi puruneda. Vedrus-
tushoovad võivad tugevate löökide tagajärjel deformeeruda.

Kui kummikest on purunenud või lõtvunud, tuleb see uue vastu välja vahetada. Kui kuullii-
gendis on lõtk, vahetage see välja. Kui hoob on deformeerunud, tuleb see uue vastu välja 
vahetada, kuna seda ei ole võimalik parandada.
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TEHNILISED MÄRKUSED

CITROËN C5 (DC_), C5 (RC_), C5 Break (DE_)

Tunnus
Vedrustusvedelik lekib tagumisest vedrusilindrist. MÄRKUS: see tehniline märkus puudutab vaid sõidukeid, mis jäävad teatud 
kere numbri vahemikku.

Põhjus Silindrikere ja kummist kinnitusaluse vahelise kinnituse viga.

Abinõu
Parandamise käik: - kontrollige silindri kere rõngastihendi seisukorda - asendage kummialuse ja silindrikere vaheline rõn-
gastihend mutriga Täiendava informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma tavapärase tehnilise konsultandiga. Varuosade 
saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

PSA GROUP

Nüüd kirjeldame mõningaid vedrustuse mehaanikas ja elektroonikas enamlevinud vigu. Olenevalt tootjast ja erinevatest mudelitest võib aastate vältel 
esineda arvestatav hulk vigu. 

Need vead on valitud veebiplatvormilt: www.einavts.com. Sellel platvormil on hulk välju, kuhu sisestatakse sõiduki mark, mudel, seeria ning süsteem ja 
alasüsteem, kus vead on esinenud. Neid andmeid on võimalik grupeerida ja eraldi valida, tulenevalt soovitud otsingu tingimustest.

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

Tunnus 00774 - Vasakpoolne tagumine vedrustustaseme andur RL - G76. 00775 - Parempoolne tagumine vedrustustaseme andur 
RR - G77. 00776 - Vasakpoolne eesmine vedrustustaseme andur FL - G78. 01769 - Parempoolne eesmine vedrustustaseme 
andur FR - G289. Vedrustussüsteemi armatuurlaua ekraanil.

Põhjus Rike ühes või mitmes sõiduki vedrustustaseme anduris.

Abinõu

Parandamise käik: - eemaldage vedrustustaseme andur ja kontrollige selle tootmiskuupäeva - asendage katkine andur vastavalt 
tunnuste lõigus leitavatele juhistele, kui see jääb kindlasse tootmiskuupäeva vahemikku MÄRKUS: see infoleht kehtib vaid tea-
tud ajavahemikus toodetud vedrustustaseme anduritega varustatud sõidukite kohta. Täiendava informatsiooni saamiseks võtke 
ühendust oma tavapärase tehnilise konsultandiga. Varuosade saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

VAG GRUPP

AUDI Q7 (4L)

Tunnus

00142 - 008E - Vasakpoolse esimese amortisaatori reguleerimisklapp. Viga elektrisüsteemis. N336. 00143 - 008F - Parem-
poolse esimese amortisaatori reguleerimisklapp. Viga elektrisüsteemis. N337. 00144 - 0090 - Vasakpoolse tagumise amorti-
saatori reguleerimisklapp. Viga elektrisüsteemis. N338. 00145 - 0091 - Parempoolse tagumise vedrustuse reguleerimisklapp. 
Viga elektrisüsteemis. N339.

Põhjus Vedrustussüsteemi juhtseadeldis on rikkis.

Abinõu

Parandamise käik: - kontrollige vedrustussüsteemi juhtseadeldise juhtmestikku ja ühendusi - kontrollige klapi voolutugevust 
(650 mA - 2000 mA) - Kontrollige klapi takistust (1,66 oomi +/- 6% temperatuuril -30 ºC), (2,20 oomi +/- 6% temperatuuril 20 
ºC), (3,61 oomi +/- 6% temperatuuril 110 ºC) - kui klapi kontrollväärtused ei vasta nõuetele, lugege diagnostikaseadme abil 
mootori juhtseadeldise veakoode - kustutage diagnostikaseadme abil mootori juhtseadeldisse salvestatud veakoodid - kui 
veakoodid jätkuvalt esinevad, vahetage vedrustuse juhtseadeldis uue vastu välja. Täiendava informatsiooni saamiseks võtke 
ühendust oma tavapärase tehnilise konsultandiga.

VAG GROUP

QASHQAI (J10, JJ10)

Tunnus Vead tagumise vedrustussüsteemi töös, kui sõiduk kannab suurt koormust või kui tegu on ekstreemolukorraga.

Põhjus Vead vedrustushoobade keevitamisel.

Abinõu
Parandamise käik: - kontrollige sõiduki tagumisi vedrustushoobasid, et tuvastada, kas keevitustööd vastavad nõuetele - kui 
ei vasta, tuleb vedrustushoob uue vastu välja vahetada Täiendava informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma tavapärase 
tehnilise konsultandiga. 

NISSAN

.
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AUDI A6 (4F2), A6 (4G2), A6 Allroad (4FH), A6 Avant (4F5), A8 (4E_), A8 (4H_), Q7 (4L)

Tunnus

00453 - 01C5 - Kõrgest temperatuurist tingitud piiratud funktsioneerimine. 01583 - 062F - Süsteemis on tuvastatud leke. 01770 
- 06EA - Kompressori temperatuuriandur, tasemeregulatsioon - G290. 01772 - 06EC - Tasemekontrolli rõhuanduri signaaljuhe 
- G291. 02645 - 0A55 - Isereguleeruva vedrustuse taseme klapi rõhu vähenemine. Veakood salvestatud isereguleeruva ved-
rustuse taseme juhtseadeldises (J197). Vedrustuse kõrguse taset ei ole võimalik käsitsi Multimeedia Kasutajaliidese (MMI) abil 
reguleerida. Töökojas on täheldatud järgmist tunnust: - vedrustuse kõrgustaseme reguleerimise kompressor jätkab töötamist 
pärast sõiduki mootori välja lülitamist ja sõiduki lukustamist.

Põhjus Võimalikud põhjused: - vedrustuse kõrgustaseme reguleerimise kompressori toiteallika relee J403 on defektne - vedrustuse 
kõrgustaseme reguleerimise kompressori relee J403 on defektne

Abinõu

Parandamise käik: - kontrollige kompressori tööd vedrustuse kõrgustaseme reguleerimisel ühendades seade otse vooluvõrku 
- kui kompressor otse vooluvõrku ühendades ei tööta või tekitab ebatavalist heli, vahetage nii kompressor kui relee (J403) välja 
uute vastu - kui kompressori heli otse vooluvõrku ühendatuna on tavapärane, kontrollige releed J403 - kontrollige relee J403 
ühendusi ja vahetage see uue vastu välja 

VAG GRUPP

VECTRA C, VECTRA C GTS, VECTRA C Mahtuniversaal

Tunnus Plõksuv heli esivedrustuses. MÄRKUS: See tehniline märkus puudutab vaid sõidukeid, mis jäävad teatud kere numbri vahe-
mikku.

Põhjus Suspensioonivedru on amortisaatoritele defektselt paigaldatud.

Abinõu

Parandamise käik: - eemaldage kogu esivedrustuse komplekt - eemaldage vedrustuskomplektist suspensioonivedrud - puhasta-
ge suspensioonivedrud põhjalikult - kandke korrosiooni korral vedrudele selleks ettenähtud kaitsev vedelik - värvige korrosiooni 
korral vedrud üle - kontrollige vedrude diameetrit, et valida sobiv kate - paigaldage vedru alaosast alates kaitsev kate vedru-
le Täiendava informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma tavapärase tehnilise konsultandiga. Varuosade saamiseks võtke 
ühendust oma edasimüüjaga

OPEL

FIESTA IV (JA_, JB_), FIESTA V (JH_, JD_)
Tunnus Plõksuv heli tagavedrustuse piirkonnas pärast rattaga löökauku sõitmist.
Põhjus Tagaamordi ülemised kinnitused on katki.

Abinõu
Asendage tagaamortide ülemised kinnitused sobivate uute kinnitustega. Täiendava informatsiooni saamiseks võtke ühendust 
oma tavapärase tehnilise konsultandiga. Varuosade saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

FORD

147 (937)
Tunnus Tagavedrustusest kostub müra.
Põhjus Ristlati kummikest on küljest ära tulnud.

Abinõu Asendage tagumine ristlatt sobiva uue latiga. Täiendava informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma tavapärase tehnilise 
konsultandiga. Varuosade saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

ALFA ROMEO
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Meilt Sinule!
Kogu informatsioon digitaalselt.
R  Meie web lehekülg 
R www.contitech.de/pic 
R Sisestage tooteinfo 
R Täpne tooteinformatsioon

R  Teie mobiiltelefonis
Sõltumatu operaatorist, installiseerimine 
ei ole vajalik.
R Scaneerige QR-kood tootepakendilt 
R Toote täpne informatsioon

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
aam@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam
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