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Laadige kõik EureTechFlash väljaanded
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KLIIMAJAHUTUSSÜSTEEMI TOIMIMINE

KONDENSAATOR     

90 °C SISEMINE TEMPERATUUR
32 BAR SISEMINE ÕHURÕHK
KÕIK VÄLISED ILMASTIKUTINGIMUSED
MEHAANILINE MÕJU VÄLJAS JA SEES

Kondenseerija on ülimalt olulise tähtsusega 
kliimajahutussüsteemi korrapäraseks 
toimimiseks. See muudab jahutusgaasi oleku 
gaasilisest vedelaks ning muutus toimub väljast 
tuleva õhu arvelt.

THE
WIDEST

PRODUCT
RANGE

www.nissens.com

Vali erinevus 
Vali vastupidavus, töökindlus ja kerge paigaldus

Kauakestvad tooted tänu kaitsvale ja kõrgelt vastupidavale korrosioonikaitsekihile, 
mida on kasutatud soojusvaheti pinnal. Sobib ideaalselt kasutamiseks kõikidel 
detailidel nagu nt ühenduslülidel, keeretel, poltidel, kinnitusdetailidel jne. Kerge 
paigaldada. Sobitub lihtsalt sõiduki kinnitusdetailidega. Tootekarpi kuulub enam 
kui 125 First-Fit (esmapaigaldus) O-rõnga mudelit.
 
Vali Nissensi kondensaatorid. 

Leia kohalik edasimüüja ja saa rohkem teada toodetest ja teenustest 
internetileheküljel www.nissens.com
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Lugupeetud koostööpartner
Eestisse hakkab vaikselt saabuma kevad ja meie tervitame seda suvehooaja 
ootuses oma Eure!TechFlash seitsmenda numbriga.
Uues väljaandes anname põhjaliku ülevaate meie poolt korraldatud 
viimastest koolitustest. 
Lisaks tutvustame selles ajakirjas DELPHI uuenenud pidurikettaid,  rooliosa 
ja vedrustust.    Anname ülevaate DENSO OE-kvaliteediga kompressoritest,  
Monroe uuenenud tootevalikust ning MAN FreciousPlus salongifiltritest. 
Ärge kindlasti jätke tähelepanuta meie reklaamlehekülgi, sest sealt leiab nii 
mõndagi uut ja kasulikku.
Soovin kõigile meeldivat lugemist ning loodetavasti leiate nii mõnedki uued 
tarkuseterad, mida oma töös rakendada.

Meeldivat koostööd soovides

Sven Toomla
AD Baltic juhatuse liige

SISUKORD
AD BALTIC UUDISED

AD BALTIC TOOTEVALIK

TARNIJATE UUDISED

KLIIMASEADMETE SÜSTEEM

AD BALTIC pakub jätkuvalt klientidele erinevaid tehnilisi tasuta koolitusi 4. lk

6. lk

7. lk

8. lk 

10. lk

11. lk

13. lk

14. lk

15. lk

15. lk

16. lk

18. lk

22. lk

23. lk

25. lk

26. lk

26. lk

28. lk

29. lk

30. lk

30. lk

31. lk

AD BALTICU toodete sortiment kliimasüsteemiga töötamisel

Miks on vajalik uus jahutusgaas autode kliimakonditsioneeridele?

Errecom tooted kliimasüsteemidele

Nissens kondensaator

Nissens kompressor

Nõudlus kvaliteetsete kompressorite järele suurendab kevadmüüki

VALEO kompressorid

O-rõngad

VALEO kõige populaarsemad AC süsteemi hoolduskomplektid

VALEO kõige populaarsemad tooted AC süsteemidele

BOSCH: Süüteküünla info

DELPHI ROOLISEADE JA VEDRUSTUS

DELPHI PIDURID

MANN-FILTER: Uued diiselkütusefiltrid tõhusaks vee
eraldamiseks originaalosade kvaliteediga

Õhukonditsioneeride peamised komponendid

Kompressor

Soojusvahetid

Paisumisventiil

Filter-kuivati

Ohutusseadmed

Levinumad rikked
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AD BALTIC 
PAKUB 
JÄTKUVALT 
KLIENTIDELE 
ERINEVAID 
TEHNILISI 
TASUTA 
KOOLITUSI
Hea lugeja!

Ka selles ajakirjanumbris anname 
ülevaate meie poolt korraldatud 
tehnilistest tasuta koolitustest, mis 
on toimunud koostöös erinevate 
kaubamärkidega. Meil on siiralt heameel, 
et Teie – meie kliendid, olete jätkuvalt 
huvitatud olnud meie poolt korraldatud 
seminaridest! Seda näitab kiire koolituste 
vabade kohtade täitumine ning meie 
poolt eesmärgiks seatud osalejate hulk.

Viimase kahe kuu jooksul on toimunud 
mitmeid erinevaid koolitusi. Märtsis 
viisime läbi koguni kaks tehnilist tasuta 
koolitust, milleks olid Castrol ning Gates. 
Aprillis pakkusime oma klientidele 
kahepäevast ZF koolitust. Järgnevalt on 
esitatud detailsem ülevaade toimunud 
koolituste sisust.

1. märtsil 2017 a. toimus Tallinnas, hotellis 
SUSI kaubamärgi Castrol õlide teemaline 
koolitus. Koolitus toimus seekord eesti 
keeles, kuna koolitajateks olid meie 
oma kaasmaalased Rene Väli - Mentum 
Eesti OÜ tööstustoodete müügiesindaja 

ning Rain Hein - Mentum AS-i tehniline 
konsultant/koolitaja. Koolituse kestuseks 
kujunes umbes 6 tundi. 
Koolitus oli jagatud kolme erinevasse 
kategooriasse, milleks olid õlide 
spetsifikatsioon; õlide tootmistehnoloogiad 
ning õlide kasutamise eripärad. Esimeses 
kategoorias anti üksikasjalik ülevaade 
mootor iõ l ide/ t ransmiss iooniõ l ide 
arendusest ja tootmisest. Räägiti ka 
OEM heakskiitudest ning sellest, kuidas 
neid on võimalik saavutada ja omandada. 
Teises kategoorias räägiti detailselt 
erinevate baasõlide gruppidest ja nende 

Castroli õlide teemaline koolitus
Pildil vasakul: koolitaja Rene Väli/tööstustoodete müügiesindaja – Mentum Eesti OÜ  Pildil paremal: koolitaja Rain Hein/ tehniline konsultant/koolitaja – Mentum AS

Gatesi koolitus: hammasrihmad; jahutussüsteemid; lisasüsteemide ajamite mitmikkiilrihmad 
Pildil vasakul: koolitaja Jarkko Lehtinen

Pildil paremal: AD Baltic AS-i tootejuht ja koolituse eesti keelde tõlkija Toivo Lukas

1. päev – sidurite ehitus, paigaldus ja veaotsing
2. päev – veermik ja vedrustus

Pildil vasakul: koolitaja Waldemar Schulz/ tehniline konsultant - ZF 
Friedrichshafen AG

Pildil paremal: AD Baltic AS-i tootejuht ja koolituse eesti keelde 
tõlkija Toivo Lukas

erinevustest. Käsitleti ka lisandeid, 
eriti hõõrdemodifikaatori lisandeid ning 
kulumis- ja sööbimisvastaseid lisandeid 
ning nende tööpõhimõtteid. Kolmanda 
kategooria sisuks olid SAE ja ACEA 
süsteemid ning loomulikult räägiti ka 
sellest, mis eristab Castrolit teistest 
kaubamärkidest. 

13. märtsil 2017 a. toimus meie järgmine 
koolitus ning seda koostöös kaubamärgiga 
Gates. Ka sel korral toimus koolitus 
Tallinnas, hotellis SUSI. Koolitajaks oli 
meie naabermaalane Jarkko Lehtinen, 
kes on Gatesi piirkonna müügijuht. Antud 
koolituse kestuseks kujunes umbes 
7 tundi ning koolitus toimus soome 
keeles tõlkega eesti keelde. Seminaril 
räägiti hammasrihmade paigaldamisest 
(tootmine; esineda võivate vigade liigitus); 
jahutussüsteemidest (termostaadid) 
n ing  l i sasüs teem ide  a j am i t e 
mitmikkiilrihmadest (vale paigaldus; 
süsteemis paiknevad automaatsete 
pingutite teised komponendid).

25-26. märtsil 2017 a. viisime läbi 
kahepäevase ZF koolituse. Koolitajaks oli 
Waldemar Schulz, kes oli kohale sõitnud 
Saksamaalt. Waldemar Schulz on ZF-i 
tehniline konsultant. Kuna Waldemari 
vene keele oskus on väga hea, 
otsustasime sel korral koolituse läbi viia 
vene keeles tõlkega eesti keelde. Nii oli 
ka meie vene keelt kõnelevatel klientidel 
võimalus kuulata koolitust rohkem neile 
omases keeles. Mõlema koolituspäeva 
pikkuseks kujunes umbes 6 tundi. 
Esimese päeva sisuks oli SACHSi 
sidurite ehitus, paigaldus ning veaotsing. 
Anti ülevaade SACHSi siduritest  
ning hoorataste konstruktsioonist, 
veapiltidest ning diagnostikast. Räägiti 
isereguleeruva siduri tööpõhimõttest ning 
jagati paigaldusjuhiseid. Samuti räägiti 
siduri survelaagrist, selle erinevatest 
tüüpidest ning hüdraulikasüsteemist. 
Päeva viimase osa teemaks oli sidurite 
remont ja diagnostika.
Koolituse teisel päeval keskenduti 
LEMFÖRDERi  veermiku-  n ing 
vedrustusosadele. Juttu tuli veapiltidest 
ja diagnostikast; erinevate sildade 

konstruktsioonist ning jagati juhendeid 
paigalduseks. Viimase päeva teemana 
räägiti SACHSi amortisaatoritest 
(er inevad tüüb id ;  kaasaegsed 
tehnoloogiad; veapildid; remont, 
diagnostika).

Nii nagu igal meie koolitusel ei jäänud 
ka seekord ükski osaleja ühelgi päeval 
tühja kõhuga. Päeva alguses oli avatud 
kohvilaud ning igal koolitusel pakuti 
erinevat lõunat koos magustoidu ning 
turgutava kohviga. Igal koolitusel said 
koolitusel osalejad ka väiksed meened 
meie tarnijate poolt. 

Head kliendid, meie koolitused Teile ei 
ole veel lõppenud! Juba näiteks maikuus 
ootab meid ees kolm erinevat koolitust. 
Nii näiteks on 23. mail tulemas TRW 
koolitus, 24. mail ContiTechi koolitus ning 
31. mail MONROE koolitus. Ja ka see ei 
ole veel kõik! Kuid, et ootusärevust üleval 
hoida, siis rohkem me hetkel ei paljasta.

M e i e  j ä r g m i s e d  a v a t u d 
registreerimisvõimalusega koolitused 
leiate alati meie ADCat tellimiskeskkonna 
pealehel vasakul pool asuvas menüüs 
„Seminarid“ alt. 

Täname Teid kõiki, kes Te olete 
o s a l e n u d  m e i e  k o o l i t u s t e l ! 

Loodame, et leiate meie juurde 
tee ka tulevikus! 
AD BALTIC tänab ka hotell SUSI 
järjekordse meeldiva koostöö eest!

Uute kohtumisteni!
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AD BALTICU TOODETE 
SORTIMENT KLIIMASÜSTEEMIGA 
TÖÖTAMISEL

AC695PRO Robinair täisautomaatne R-134a 
jahutusainega õhu konditsioneerimissüsteemi 
teenindusseade  

ADCat tellimiskood: S P00 000 041

• HYBRID funktsioon;
• UV-värvi automaatne sissepritsesüsteem;
• Sisseehitatud printer.

AC1234-3  Robinair automaatne R-1234yf 
jahutusainega õhu konditsioneerimissüsteemi 
teenindusseade  

ADCat tellimiskood:  S P01 000 001

• 21 erinevat keelt;
• Sisseehitatud läbipesuprogramm on 
kombineeritud valikulise läbipesukomplektiga;  
• Mahuti maht: 8,5 kg.

AC1234-8 Robinair täisautomaatne 
R-1234yf jahutusainega õhu 
konditsioneerimissüsteemi teenindusseade

ADCat tellimiskood:  S P01 000 009

• Jahutusaine sisseehitatud kindlaksmääraja;  
• Täisautomaatne – puuduvad käsiventiilid;
• Sisseehitatud printer põhjalike aruannete 
printimiseks. 

1110 €  (koos KM-ga)

ACT800
Elektrooniline lekkeotsija

ADCat tellimiskood: ACT800

• Silinder 950cc gaasiseguga;
• Voolikud: ¼” SAE 1,5 m;
• Komplektis kõrgrõhu ja madalrõhu adapterid 
uutele freooni süsteemidele;
• Elektrooniline lekkeotsija.

Nordic Plus täisautomaatne 
kliimajahutussüsteemi hooldusüksus koos 
integreeritud andmebaasiga

ADCat tellimiskood: 4018159

• 10 kg sisemine külmaaine paak;
• 100 l/min vaakumpump;
• 1/4 HP kompressor.

1790 €  (koos KM-ga)

2,28 € (koos KM-ga)

UV lambiga tööohutus prillid

ADCat tellimiskood: ZEKLER 30 YELLOW

ERGO UV LED vaatluslamp – Euro

ADCat tellimiskood:  REIL3200HP

• Laetav ja juhtmevaba;
• Suure võimsusega UV-taskulambi 
funktsionaalsus;  
• Magnetiga vööklamber.

52,09 € (koos KM-ga)

Euroopa Liidu direktiiv 2006/ 40 EC (MAC direktiiv - liikuvate kliimaseadmete direktiiv) keelab jahutusgaasi kasutamise, mille GWP*> 
150 (globaalse soojenemise võimalikkus on suurem kui 150).
Antud direktiivi eesmärgiks on minimaliseerida autode kliimakondensioneeridelt pärinevat teatud kasvuhoonegaaside hulka ning 
vähendada nende mõju kliimamuutustele.
Alates 2011. aastast on kõik uued sõidukid kohustatud kasutama jahutusgaase, mille GWP >  150 (globaalse soojenemise võimalikkus 
on väiksem kui 150).
Alates 2017. aastast on käesoleva direktiivi järgimine kohustuslik kõikidele uutele sõidukitele.
Mis on “R1234yf”?
R1234yf on  HFO (hüdrofoor olefiin), 
mille arendajaks on Honeywell. See uus 
jahutusgaas saab olema asenduseks 
senisele R-134a-le, mida on kasutatud 
autode kliimakonditsioneerides ja mis on 
olnud vastavuses seniste regulatsioonidega.

Jahutusgaas, millel on vähene mõju 
keskkonnale.

R1234yf-il , mille GWP < 1** (globaalse 
soojenemise võimalikkus on väiksem kui 1**) 
puudub näiline mõju keskkonnale. See hajub 
ja kaob atmosfäärist 11 päevaga. R-134a 
eluiga ehk olek atmosfääris on aga koguni 13 
aastat.

Sõidukid, mis kasutavad R1234yf-i tarbivad 
vähem kütust ja toodavad 20%-30% vähem 
süsihappegaasi. Selle tulemusel väheneb 
märkimisväärselt süsiniku halb mõju 
keskkonnale.

Jahutusgaas - autotööstuse poolt testitud 
ja heakskiidetud.

R1234yf on kliimakonditsioneeride turul juba 
laialdaselt kasutusel olnud. Toode on läbinud 
põhjalikud testid ja katsetused kolmandate 
isikute ning autotootjate poolt.

Jahutusgaas, mida on lihtne kasutada.

R1234yf on sama efektiivne kui R-134a, 
omades sama tugevat jahutusvõimsust. 
Kõik autode kliimakonditsioneeride 
süsteemide komponendid, mis kasutavad 
R1234yf-i on identsed või sarnased 
kliimakonditsioneerisüsteemiga R-143a.
ADCat tellimiskood: R1234YF 5KG
REFRIGERANT
*(GWP – Globaalse soojenemise potentsiaal).

MIKS ON VAJALIK UUS 
JAHUTUSGAAS AUTODE 
KLIIMAKONDENSIONEERIDELE?
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Belnet PAG 46

BELNET suunatakse kliimasüsteemidesse 
manuaalsete või pneumaatiliste seadmetega. 
Kliimasüsteemis eemaldab vahend metalli- ja 
õlijäägid. 
 
ADCat tellimiskood: 
TR1009.01 - 1L                                                  
TR1055.01 - 5L

Kompressoriõli kõigile külmainega R1234yf 
töötavatele sõiduki konditsioneerisüsteemidele. 

ADCat tellimiskood:
OL6001.P.P2 - 5L

Extreme Ultra EVAPORATOR CLEANER FOAM 0,2 L

EXTREME ULTRA on lekketihend, mis lahendab 
kõik probleemid seoses väikeste külmainete 
leketega AC/R süsteemides. See on polümeerivaba 
lahus, mis kõrvaldab kuni 0,3 mm lekked. Maht 6 ml. 

ADCat tellimiskood:
TR1163.AL.J7- 6 ml

Vahtpuhastaja A/C süsteemi aurustile 200 ml. 

ADCat tellimiskood:
AB1049.J.01

POE 68 Vacuum Pump Oil - ISO 32

Premium PAG Blue Brilliant

POE õli kliimasüsteemidele R134a külmaagensiga.

ADCat tellimiskood:
OL6016.K.P2 - 1L 
OL6016.P.P2 - 5L

ISO-32 õli on mõeldud kondensioneeride 
täitmisseadme vaakumpumpadele. Maht 500 ml.

ADCat tellimiskood:
OL6053.M.P2 - 500 ml

PAG õli elektriliste- ja hübriidautode 
kliimasüsteemidele külmaagensidega R134a ja 
R1234yf.

ADCat tellimiskood: 
OL6057.M.P2 - 0,5L

Leia külmgaasi lekked toote BRILLIANT abil: UV-
valguses nähtav värvaine lekete tuvastamiseks. 
Sobib kõigile külmgaasi R1234yf kasutavatele 
sõidukite kliimaseadmetele. Maht 250 ml. 

ADCat tellimiskood:
TR1121.Q - 250 ml

External TOTAL CARE

Tihend sõiduki kliimasüsteemile külmutusvahendi 
leketele kuni 5 mm.

ADCat tellimiskood:
TR1166.A.01

Aerosool + vaht sondiga kliimasüsteemide 
puhastamiseks. 

ADCat tellimiskood:
Lemon scent, 0,1L - RKAB47
Peach scent, 0,1L - RKAB45
Apple scent, 0,1L - RKAB49
Apple scent, 0,2L - RKAB42

Extreme INTERIOR PURIFIER 0,1 L

Universal PAG SealUP

PAG 100 Super Dry

Hermeetik autokliimaseadmetele. Täitepadrun R134a 
külmaine adapteriga. 

ADCat tellimiskood: 
TR1062.C.J7

Aerosool konditsioneeride puhastamiseks, sidruni 
lõhnaga. 
 
ADCat tellimiskood:
AB1059.F.01

Universaalne PAG õli kliimasüsteemidele R-134a 
külmaagensiga R134a. 

ADCat tellimiskood:
OL6043.M.P2 - 0,5 L 
OL6002.P.P2 - 5L

SealUP on professionaalne vahend kõigi 
konditsioneerisüsteemide keermete, tihendite ja 
liitekohtade vaheliste lekete kõrvaldamiseks. SealUP 
moodustab kelme, mis on tihendav, kuid ka paindlik ja 
eemaldatav. Maht 50 ml. 

ADCat tellimiskood:
TR1157.Y.01 - 50 ml

PAG õli kliimasüsteemidele külmaagensidega R134a.

ADCat tellimiskood:
OL6003.K.P2 - 1L

SUPER DRY on dehüdreeriv lisand, mida 
kasutatakse ennetava vahendina niiskuse tekke 
takistamiseks külmutus- ja kliimasüsteemides. 

ADCat tellimiskood:
TR1132.C.J7

TOOTED KLIIMASÜSTEEMIDELE

ADCAT TELLIMIKESKUS

Kui teil on vaja 
informatsiooni tarneaja 
kohta, siis vajutage ikoonile 
“Tarne”
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KONDENSAATOR KOMPRESSOR

Soojusvaheti – esmavajalik jahutusgaasi oleku 
muutmiseks süsteemis.

Kondensaator on paigaldatud sõiduki esiosasse ning 
on tavaliselt ühenduses teiste soojusvahetitega, 
mis asuvad mootoriruumis nagu nt mootori 
jahutusradiaator või vahejahuti.

Kondensaatori ülesandeks on tagada, et jahutusgaasi 
olek muutuks gaasilisest vedelaks. Oleku vahetust 
nimetatakse kondenseerumiseks, mille käigus 
jahutusgaasi kuumus on eraldatud ja vahetunud tänu 
läbivale õhuvoolule.

NISSENSi kõige populaarsemad AC kondensaatorid NISSENSi kõige populaarsemad AC kompressorid

Kliimasüsteemi põhikomponent

Jahutusgaas on kokku surutud ja 
edasi suunatud läbi süsteemi, et luua 
kõrg- ja madalsurve.

Kompressor on ülimalt olulise 
tähtsusega, et tagada kliimaseadme 
efektiivne toimimine. Kliimasüsteemi 
tsükli töötamise vältel võimaldab 
kompressor muuta jahutusgaasi 
oleku gaasilisest vedelaks ning 
ringelda sel mööda nii erinevaid 
süsteemi komponente kui ka kõrg- ja 
madalrõhupooltel.

ADCat kood Sobivus sõidukitele

94310 AUDI A3 1996-2003
940178 AUDI, VW, SKODA, SEAT TFSI, TDI
94684 AUDI, VW, SKODA, SEAT TFSI, TDI
940110 BMW F-Series
94758 CITROEN C4 2004-
940044 FORD MONDEO IV, GALAXY EcoBoost, TDCi
940006 HYUNDAI i30, KIA CEE'D Petrol
94768 OEPL ASTRA H, ZAFIRA B CDTI
94385 OPEL ASTRA G, ZAFIRA A DTI
94384 OPEL ASTRA G, ZAFIRA A DTI
94598 OPEL VECTRA C CDTI
940119 OPEL VIVARO, RENAULT TRAFFIC
94826 PEUGEOT CITROEN 2006-
94628 SKODA FABIA, VW POLO 2000-2008
940103 VOLVO S80 I, V70 II, S60 I, XC70
94525 VOLVO S80 I, V70 II, S60 I, XC70
940155 VOLVO S80 II, V70 III
940089 VOLVO XC90 I
94179 VW PASSAT -1997
94831 VW PASSAT TDI 2005-2014
94575 VW SHARAN, FORD GALAXY -2010
94690 VW TOURAN, CADDY III

ADCat kood Kompressori tüüp Õlimaht Sobivus sõidukitele

89052 6SEU14C 115 ml AUDI A4,A6,Q5
89049 6SE12C 200 ml AUDI A6 2.5 TDI
89224 SD7V16 130 ml AUDI, FORD, VW, SKODA -2010
89211 7SEU17C 150 ml AUDI, FORD, VW, SKODA -2014
89020 7SE17C 150 ml AUDI, FORD, VW, SKODA -2014
89116 7SEU17C 150 ml BMW E60,F07
89074 10S17C 160 ml CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD
89033 7SEU16C 150 ml MB C,E,G,M,R,S-CLASS, SPRINTER,VITO
89042 SD6V12 145 ml OPEL ASTRA G, ZAFIRA A
89313 DCS-17IC 230 ml OPEL VIVARO, MOVANO
89055 SD7V16 145 ml PEUGEOT 206,306,406, BOXER, EXPERT
89309 5SE12C 120 ml TOYOTA AVESNIS, COROLLA VERSO D-4D
89350 KC-88 120 ml VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II
89036 7SEU17C 150 ml VW TOUAREG 2.5,3.0 TDI
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Enimmüüdavad 
DENSO 
kompressorid

ADCat kood Kompressori tüüp Õli maht Sobivus sõidukitele

DCP02041 6SEU14C 120 ml AUDI A4 2000-2008
DCP02042 6SEU14C 120 ml AUDI A4,A6,Q5
DCP02037 6SEU14C 130 ml AUDI A6 2.7 TDI
DCP32045 7SEU17C 140 ml AUDI, VW, SKODA, SEAT -2014
DCP02050 6SEU14C 95 ml AUDI, VW, SKODA, SEAT -2014
DCP05092 7SEU17C 180 ml BMW E90,E60
DCP17053 7SEU17C 150 ml MB C-CLASS
DCP50122 5SE12C 90 ml TOYOTA AVESNIS, COROLLA VERSO D-4D
DCP32006 7SEU17C 140 ml VW TOUAREG 2.5,3.0 TDI

Enne kevadist tipphooaega võivad DENSO OE-kvaliteediga kompressorid aidata töökodadel ja edasimüüjatel pakkuda 
kõrgeima tasemega teenuseid.
Olles kunagi luksuskaup suure osa autode jaoks, on AC süsteemid muutunud enamus tootjate hulgas tööstusharu standardiks. 
Nüüd, mil kevad on otse ukse ees, toovad soojemad ilmad tööstusharu jaoks kaasa rohkem võimalusi kui eales varem ning 
töökojad ja edasimüüjad näevad kasvavat nõudlust kliimasüsteemi komponentide järele.

DCP02042 DCP02037DCP02041

DCP32045

DCP17053

DCP02050

DCP50122

DCP05092

DCP32006

NÕUDLUS KVALITEETSETE KOMPRESSORITE JÄRELE 
SUURENDAB KEVADMÜÜKI

AC kompressoritel on keskne koht 
kliimasüsteemis, ajades ringi kogu süsteemi 
funktsioneerimiseks vajalikku jahutusainet. 
Külma õhu tekitamiseks voolab jahutusaine läbi 
AC süsteemi klappide ja poolide, mis tähendab, 
et ilma korralikult töötava kompressorita kukub 
kogu AC süsteem kokku.
See tähendab, et kompressoreid tuleb hoolikalt 
hooldada ja kui probleemid tekivad tingituna 
kehvast hooldusest või valest paigaldusest, siis 
võib see töökodade jaoks olla kulukas ja pikk 
protsess.
Kuna kompressoritel on mootori 
funktsioneerimises väga tähtis roll, siis võib 
kvaliteetsete kompressorite pakkumine kaasa 
tuua maksimaalse kasu, tagades suurema 
efektiivsuse, soorituse ja töökindluse kogu 
kliimasüsteemis.
DENSO kasutab oma juhtivaid OE 
ekspertteadmisi, et pakkuda järelturu klientidele 
kvaliteetseid osasid, mis on valmistatud 
vastavalt rangetele OE standarditele.
Järelturu klientidele suunatud DENSO OE 
kvaliteediga AC programm pakub 100% OE 
kvaliteeti kogu AC kompressori asendustoodete 
valikus, tagades äärmiselt kõrge kvaliteedi – mis 
aitab töökodasid, edasimüüjaid ja autojuhte.

www.denso-am.eu

Ülevaade

• Sobitub ideaalselt sõiduki 
omadustega;

• Kõrgkvaliteetne ja ülimalt 
vastupidav;

• 100% saadaval 
originaalvaruosade järelturul;

• Juhtiv tootja turul.

Asendustooted peaksid sõidukitele sobima sama hästi kui originaalosad ning paigaldus peaks kulgema lihtsalt 
ning tõrgeteta.
Kuna DENSO varuosad sobituvad ideaalselt, ei ole mingi ime, et juba iga 9. auto 10st on varustatud DENSO 
originaalvaruosadega. Näiteks toimivad DENSO kliimajahutuskompressorid optimaalselt ka ekstreemses 
kuumuses. Kui juba suured ja tuntud autode tootjad usaldavad DENSOt, siis miks ei võiks ka Sina?
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Valeo kompressorid
Kompressor on külmaainekontuuri põhielement, sest see tagab külmaaine ringluse 
kliimaseadme kontuuris.

Algseadme protsess: 100%-line 
jälgitavus Südamike kokkukogumine või 

vastuvõtmine klientidelt
Sorteerimine vastavalt tehnilise osa numbrile

Lahtimonteerimine
Pumbaliin/siduriliin

Pesemine/fontäänpesu/
poleerimine
Alamkomponentide 
ümbertöötamine ja 
kontrollimine

Alamkomponentide 
ümbertöötamine ja 
kontrollimine

45 visuaalset, elektrilist 
ja funktsionaalset 

kontrolli

Kulunud osade 
väljavahetamine

Uute komponentide (kõik 
O-rõngad, tihendid, laagrid) 

paigaldamine

Õigusaktidega 
keelatud 

materjalide 
(Cd, Cr+6) 

väljavahetamine

Lõplik test 100% 
toodangu puhul

Lekketest, funktsionaalsuse 
test, täitmine 

lämmastikuga, et tagada 
töödeldud toote ohutus

5% võrra suurem autopargi katvus, 54 uut 
osanumbrit, 77%-line autopargi katvus 
Euroopas.
Valeo on uue Renault Clio IV, Volkswagen 
Golf V ja VI, Dacia Logani, Sandero, Duster ja 
Lodgy (2012), sealhulgas Mercedes-Benzi ja 
Volvo rakenduste algseadmete tarnija.
Uus sortiment: 32 Euroopa ja 22 Aasia 
mudelit, sealhulgas Hyundai i30 1.4/1.6 
(2006), Kia Picanto 1.1/1.0/1.1 CRDi (2004), 
Kia Sorento 2.5 CRDi (2002)… 

Ümbertöödeldud kompressorid – saadaval 
ka Valeo enda tootevalikus

ADCat kood Kirjeldus Sobivus sõidukitele

509189 Tihendikomplekt, kliimasüsteem AUDI, VW, SEAT, SKODA
509196 Tihendikomplekt, kliimasüsteem MERCEDES
509201 Tihendikomplekt, kliimasüsteem OPEL
509208 Tihendikomplekt, kliimasüsteem TOYOTA, LEXUS
509209 Tihendikomplekt, kliimasüsteem VOLVO, SAAB
509216 Paisuklapp, kliimasüsteem Sobib igale mudelile
509217 Paisuklapp, kliimasüsteem Sobib igale mudelile
509294 Tihendikomplekt, kliimasüsteem BMW
509296 Tihendikomplekt, kliimasüsteem OPEL
509724 Tihendikomplekt, kliimasüsteem Sobib igale mudelile
509725 Tihendikomplekt, kliimasüsteem Sobib igale mudelile
509734 Rõngastihendid, kliimasüsteem Sobib igale mudelile
509735 Rõngastihendid, kliimasüsteem Sobib igale mudelile

VALEO kõige populaarsemad AC süsteemi hoolduskomplektid

O-RÕNGAD

ADCat tellimiskood: 
509734

ADCat tellimiskood: 
509725

ADCat tellimiskood: 
509189

ADCat tellimiskood: 
509724

ADCat tellimiskood: 
509208

Soovitused
• tagamaks hea tihedus, vaheta O-rõngastihendid alati samasuguse vastu nagu on originaal: 

sama kuju ja diameetriga;
• puhasta O-rõngastihendid ja paigalduskoht;
• O-rõngastihend tuleks alati enne paigaldust vastava kliimasüsteemi spetsifikatsiooni 

määrdeainega määrida.

Eesmärk
O-rõngastihendi eesmärk on tagada tihendus kliimasüsteemile. O-rõngastihendid aitavad ennetada 
külmaine lekkeid.

O-rõngastihend tuleks vahetada uue vastu, kui:
• parandad lekkeid;
• vahetad teisi komponente;
• puhastad kliimasüsteemi.

ADCat kood Kirjeldus Sobivus sõidukitele

699357 Õhukonditsioneeri kompressor

AUDI - A1, A3, Q3, TT (mudelid alates 2008a)
SKODA - FABIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMSTER, 
SUPERB, YETI (mudelid alates 2007a)
VW - kõik mudelid alates 2006a
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VALEO kõige populaarsemad tooted AC süsteemidele

ADCat 
kood Kirjeldus Sobivus sõidukitele

813140 Kompressor, kliimasüsteem VOLVO
817777 Kondensaator, kliimasüsteem AUDI, VW, SKODA
817647 Kondensaator, kliimasüsteem OPEL, SAAB
814171 Kondensaator, kliimasüsteem RENAULT TRAFFIC
817608 Kondensaator, kliimasüsteem RENAULT MEGANE, SCENIC
508665 Rõhulüliti, kliimasüsteem RENAULT
509662 Rõhulüliti, kliimasüsteem AUDI, VW, SKODA, OPEL
509485 Rõhulüliti, kliimasüsteem OPEL, SAAB
509216 Paisuklapp, kliimasüsteem Sobib igale mudelile
509217 Paisuklapp, kliimasüsteem Sobib igale mudelile
509355 Konditsioneeri lüliti, kliimasüsteem RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, NISSAN
509505 Konditsioneeri lüliti, kliimasüsteem BMW
509900 Konditsioneeri lüliti, kliimasüsteem OPEL VIVA, RENAULT TRAFFIC
515079 Konditsioneeri lüliti, kliimasüsteem CITROEN

UUS VALIK
“OESPECTRUM”

ESMAKLASSILINE KVALITEET JA 
REVOLUTSIOONILINE TEHNOLOOGIA

“ORIGINAL”

“ROADMATIC”

www.monroe-oespectrum.com

SUUNATUD SÕIDUKITELE: Premium-segment: sõiduautod, 
 väiksed tarbesõidukid, maasturid.
SÕIDUKI VANUSE VAHEMIK: 4-12 aastat.

TOOTE KIRJELDUS/OMADUSED: Uus revolutsiooniline tehnoloogia Monroe R-TECH², 
  et enneolematul tasemel toime tulla täpsuse ja 
  juhtimisega ning suurendada sõidu sujuvust. 
  Töökindlus, vastupidavus ja jõudlus.

SUUREPÄRANE KVALITEET 
JA SÕIDUTULEMUSED

www.monroe.com

SUUNATUD SÕIDUKITELE: Keskmine segment: populaarsed sõiduautod, 
 väiksed tarbesõidukid, maasturid.
SÕIDUKI VANUSE VAHEMIK: 4-17 aastat.

TOOTE KIRJELDUS/OMADUSED: Suurepärase kvaliteediga amortisaator on valmistatud 
  samades tehastes ning põhineb samal tehnoloogial 
  kui need, mis on originaalseadmena teie 
  autosse paigaldatud.

2-AASTANE

GARANTII

www.monroe.com

SUUNATUD SÕIDUKITELE: Valikulise vanuse ja kallim VIO PC segment.
SÕIDUKI VANUSE VAHEMIK: 12 ja enam aastat….

TOOTE KIRJELDUS/OMADUSED: Nutikas tasakaal teelpüsimise ja hinna vahel.

SÕIDUKI NÕUETELE KOHANDATUD 
HEAKSKIIDETUD TEHNOLOOGIA

5-AASTANE

GARANTII

WRC 2.koht2x

2xWTCC
2016 võitja

Le Mansi 
24-tunni sõidu võitja

3x

M612_210x297_Monroe_New_Range_SA_EST_01-HR.pdf   1   2/05/17   09:57

ADCAT KATALOOGIST 
LEIAD TOODETE 
ALTERNATIIVID ADCatis 

saab tooteid 
tootekoodi järgi 
otsida

Kui oled leidnud 
soovitud toote, kuid 
seda laos pole, siis kliki 
ikoonil “alternatiivid”, 
mis aitab leida 
analoogsed tooted

ADCat kood: 509355 ADCat kood: 509505 ADCat kood: 509662



Boschi tehnoloogia – autospordist 
kuni seeriatootmiseni:  süüteküünlad 
kõige karmimatesse tingimustesse     
Intervjuus süüteküünalde ekspertide Ronald 
Ritteriga ja Bernd Mülleriga - kahe Boschi 
arendusinseneriga, kes vastutavad autospordis 
kasutatavate Boschi küünalde eest, väidavad 
nad, et enam kui 100 aastasest edust saavad 
kasu ka „tavalised“ autojuhid. Varem või hiljem 
muutuvad sageli autospordis kasutamiseks 
väljaarendatud küünlad kättesaadavaks ka 
seeriaautodele – vähemalt  modifitseeritud 
kujul.

Kuidas algas Boschi pühendumine 
autospordile tegelikult?
Riter: Boschi tegevus autospordi valdkonnas algas 
juba ammu. See juhtus kohe pärast 1900. aastat, 
pärast esimesi suuremaid autovõitusid. 1901. 
aastal võitis Boschi magneetosüütesüsteemiga 
35-hobujõuline Mercedese auto Nice-Salon-Nice 
ralli Lõuna-Prantsusmaal. Kaks aastat hiljem 
võitis Belgia võidusõitja Camille Jenatzy oma 
60-hobujõulise Mercedese ralliautoga Gordon 
Benneti ralli Iirimaal. Auto oli varustatud Boschi 
madalpinge magneetosüütega. Jenatzysit sai 
peagi Boschi reklaamikampaania plakatipoiss 
nimega „Red Devil“ (punane saatan). Veel 
enne I maailmasõda töötas Bosch välja 
esimesed spetsiaalselt autospordis kasutatavad 
süüteküünlad.
Need varased pühendumised sillutasid teed 
tänapäeva Bosch Motorsport Service (MSD) 
ettevõttele, mis toodab mitmesuguseid 
autospordis kasutatavaid Boschi tooteid. 
Alates 1970-ndatest teeb Porsche edukat 
koostööd Boschiga ja usaldab Boschi 
süüteküünlaid Porsche Carrera Cup võistlusel 
alates 1991. aastast. Nendel võistlustel 

Süüteküünla 
info

kasutatavad mootorid on küllalt sarnased 
nendega, mida kasutatakse seeriaautodes. 
Kuni tänase päevani saab Boschi 
süüteküünalde arendus kasu „süvauuringute 
katselaborist“ st karmidest ja äärmiselt 
koormavatest autospordi rakendustest.

Millised praegused võistlussarjad 
kasutavad Boschi süüteküünlaid? 
Riter: Boschi süüteküünlaid kasutatakse 
edukalt paljudes võistlussarjades üle 
kogu maailma. Lubage mul mainida kõige 
kuulsamaid:
Alates sellest ajast, kui DTM 2000. aastal 
asutati ja kuni tänase päevani kasutavad 
DTM meeskonnad nii Boschi süsteemi 
teadmisi, kui ka Boschi süüteküünlaid. 
Lisaks muudele toodetele nagu näiteks 
mootori juhtsüsteemidele või anduritele, 
tegeleb Bosch ka süüteküünalde tarnimisega 
kõikidele DTM meeskondadele: Audi, 
BMW ja Mercedes. Need süüteküünlad on 
spetsiaalselt välja töötatud V8 mootorite 
raskete koormuste talumiseks võidusõitude 
ajal. Isegi Vormel-1 sarja meeskondade 

edu, kes kasutavad äärmiselt keerulisi 
hübriidmootoreid, on tihedalt seotud Boschi 
süüteküünaldega. Ning me ei tohi unustada 
ka Le Mansi võidusõitu ja CART sarju – USA-s 
toimuvaid Vormel-1 sarjale analoogseid võistlusi, 
kus kasutatakse samuti Boschi süüteküünlaid.

Kas kõik autospordis kasutatavad küünlad 
on sarnased või nad on erinevad, näiteks 
Vormel-1 sarjas ja rallivõistlustel kasutavad 
küünlad?
Riter: Koormused, mida süüteküünlad peavad 
taluma, on erinevates võidusõiduformaatides 
erinevad.
Vormel-1 sarjas on võidusõidu pikkuseks 
umbes 300 km, samal ajal kui Le Mansi 24-tunni 
võidusõidu ajal läbitakse umbes 5000 km. 
Mootorid töötavad tavaliselt täiskoormusel. 
Seega peavad süüteküünlad taluma äärmiselt 
kõrgeid soojuskoormusi. 
Ralli maailmameistrivõistlused esitavad 
mootoritele ning seega ka süüteküünaldele veel 
teisigi nõudmisi. Nendel võidusõiduvõistlustel 
kasutatakse turbolaaduriga 1,6 liitriseid 
otsesissepritsemootoreid, mis on sarnased 
seeriaautodel kasutatavate mootoritega. Kuna 
niinimetatud kontroll-lõigud läbitakse mootori 
aeglastel pöörlemiskiirustel (rpm) nagu 
tavalisel liiklusel, siis spetsiaalsetel lõikudel 
sõitmisel on vajalik ohutu töötamine kõrgete 
temperatuuride ja rõhkude tingimustes – 
sageli koos kõrge tolmusisaldusega õhuga. 
Rallispordis kasutatavatele süüteküünaldele 
mõjuvad soojuskoormused on oluliselt 

Boschi süüteküünlad autospordis: 
edukad algusest peale   
1913. aasta Boschi süüteküünalde 
reklaamplakat koos legendaarse „Punase 
saatanaga“, Belgia autovõidusõitja 
Camille Jenatzky reklaamisümboliga.

Võidusõidurajad, kui süüteküünalde 
uurimis-ja katselaborid 
(f.l.t.r.)
Bernd Müller ja Ronald Ritter, kaks suurte 
kogemustega  Boschi süüteküünalde 
arendusinseneri ja autospordi rakenduste 
eksperti selgitavad, kuidas Boschi 
süüteküünalde tehnoloogia, mida 
esialgu arendati võidusõitudeks, sisenes 
seeriatootmisesse ja ka järelturule.

 Willi Kaushen juhtis Porsche 917/10 
võidusõiduautot 300 km pikkusel võidusõidul 
Nürnburgringil 1973. aasta aprillis.  
		Võidusõiduauto: Porsche 917 / 10 Turbo 
		Mootor: turbolaadijaga ja õhkjahutusega 

12-silindriline 180° V-mootor  
		Võimsus: 736 kW (1000 hj) 
		Süüteküünlad: Bosch. Nendele võimsatele 

mootoritele töötas Bosch välja maailma 
esimese süüteküünla, mille kesk- ja 
maanduselektroodidel olid kulumiskindlast 
väärismetallist elektroodiotsikud. Plaatinast 
valmistatud elektroodid tagasid optimaalse 
põlemise mistahes ajal – isegi kauakestvate 
võidusõitude jooksul.

Avots: Porche AG

Sõltumata sellest, kas on tegemist 
Le Mansi 24-tunnise võidusõiduga, 
Indy Car sarjadega, Brasiilia Stock 
Car sarjadega või DTM sarjaga: 
võidusõidueliit usaldab Boschi 
süüteküünlaid. Ja seda heal 
põhjusel. Isegi enamik Vormel-1 
meeskondadest kasutab Boschi 
süüteküünlaid.

Boschi süüteküünlad autospordis

2

1 Vajuta oranži maja
ikoonile, et saada
informatsiooni
tarne kohta.

Uues aknas avaneb 
informatsioon toote 
tarneaja ning tarnehinna 
kohta

ADCATIGA SAAD TELLIDA OTSE TOOTJALT

suuremad, kui muudel võidusõidualadel.

Nii materjalide, kui ka tehnoloogia 
seisukohast on meie eesmärgiks välja 
töötada igale vajadusele optimaalsed 
süüteküünlad. Bosch teeb mootori 
valmistajatega väga tihedat koostööd. See 
puudutab mitte ainult autospordi valdkonna 
süüteküünlaid. Boschi poolt toodetud 
süüteküünlad, mis on originaalseteks 
varuosadeks seeriaautodele, on 
samuti välja töötatud vastavalt kindlale 
mootoritüübile ja tihedas koostöös kogu 
maailma autotootjatega. 

Kui oluline on autospordile süüteküünalde 
arendamine?
Müller: Rääkides Boschi autospordi 
süüteküünaldest, peab mainima, et igale 
rakendusele st, et igale võidusõiduautole 

on välja arendatud spetsiaalne süüteküünal. 
Igaks uueks võistlushooajaks vajatakse meie 
poolt väljaarendatud uusi süüteküünlaid. Just 
seetõttu on meie arendusosakond viimase kahe 
aastakümne jooksul välja arendanud umbes 400 
erinevat autospordis kasutatavat süüteküünla liiki.
Boschis on nende autospordis kasutatavate 
süüteküünalde tootmiseks eraldi osakond. See 
asub meie Bambergi tehases ja toodab Boschi 
autospordis kasutatavaid süüteküünlaid kogu 
maailma tarbeks. Näiteks on USA-s CART sarja 
võidusõiduautode küünlad samuti toodetud 
Bambergis.

Miks in Boschi süüteküünlad autospordis nii 
populaarsed?
Müller: Nende rakenduste korral on Boschi 
põhiideeks arendada ja toota süüteküünlaid 
vastavalt kliendi spetsiifilistele nõudmistele. See 
tähendab, et need süüteküünlad on valmistatud 
eritellimusel. Seda koostöö kvaliteeti hinnatakse 

mootorite eest vastutavate spetsialistide 
poolt kõrgelt, eriti, kuna Bosch on 
ainukeseks selliste süüteküünalde 
tootjaks. Teised tootjad pakuvad ainult 
seeriatootmises olevaid süüteküünlaid. 
Seega on kliendikeskne arendustegevus 
Boschi otsustavaks kompetentsiks. Ja 
loomulikult saavad meie kliendid täielikult 
usaldada vastavalt kõige karmimatele 
nõuetele valmistatud süüteküünlaid. 
Seda asjaolu on aja jooksul ikka ja jälle 
tõestatud  - nii võidusõiduradadel, kui ka 
tavalistel teedel.
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Appluse 
tooted tagavad 
stabiilsuse!
www.aplus-automotive.com

Applus on juhtiv rooliseadmete ja vedrustuse tootja ja eksportija autode varuosade järelturul  aastast 1992. 
Viimased 25 aastat on Applus keskendunud ekspordimahu suurendamisele, eesmärgiga saada omas valdkonnas 
juhtivaks eksportijaks  Euroopaase, Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse ning Aafrikasse. 

Jätkuvalt on Applus omas sektoris juhtival kohal, olles ettevõtlik, tugev, dünaamiline ning eristuv ettevõte. Applus 
on tegev  investeerimisprojektides ning omab enam kui 36 miljonilist aastast tootmismahtu. Ettevõte suudab 
aastas sõidu- ja veoautode tootevalikus toota enam kui 18 000 toodet.
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DELPHI ROOLISEADE JA VEDRUSTUS

Alates valiku laiendustest kuni uute osadeni 
ja täislahenduse komplektideni on Delphi 
rooliseadme ja vedrustuse tootevalik läbinud 
mitmeid põnevaid uuendusi ja täiustusi, mis 
teeb klientidele neile vajaliku rooliseadme 
ja vedrustuse valiku lihtsamaks, kui kunagi 
varem.

Rooliseadme komplektid: Täislahendus.  
Koos ülemiste ja alumiste juhthoobadega, 
põikstabilisaatorite ja tõmbevarda otstega 
ning ka asendusmutrite-ja  poltidega tagab 
Delphi rooliseadme komplekt täieliku 
rooliseadme lahenduse, võimaldades 
paigaldajal asendada kallimate sõidukite 
mitme hoovaga vedrustussüsteemi kõik 
komponendid. Valmistatuna vastavalt OE 
kvaliteedinõuetele, sobib Delphi rooliseadme 
komplekti iga komponent teineteisega, 
toimides täpselt samamoodi nagu OE 
komponent.

Rooliseadme ja vedrustuse tootevalik: 
5000+ osa. 
Sisaldades juhthoobasid, õõtsharke, 
sisemisi ja välimisi tõmbevardaid, 
hoobstabilisaatoreid, mootoriraame, roolilati 
ümbriseid ja laialdast kummist-metallist 
pukside valikut, pakub Delphi rooliseadme ja 
vedrustuse tootevalik üle 5000 vajaliku osa, 

hõlmates kogu Euroopa mootorsõidukite 
pargi.

Uute osade tootevalik: 300+ osa. 
Delphi viimane rooliseadme ja vedrustuse 
kataloog (S190/27) pakub märkimisväärset 
valikut koos enam kui 300 uue osaga. 
Koostatuna lihtsalt loetavas ja mitmekeelses 
formaadis koos kõrge kvaliteediga 
kujutistega, muudab Delphi kataloog Teile 
vajaliku osa leidmise veelgi lihtsamaks. Soovi 
korral küsige endale koopiat oma kohaliku 
Delphi edasimüüja käest.

Soovitused horisontaalsete kinnituste ja 
pukside õigeks kinnitamiseks.

• Kasutage alati mutrite ja poltide 
uusi komplekte ning veenduge, et 
lukustusseadmed, nagu näiteks “nyloc” 
mutrid on asendatud;

• Vaadake alati juhendit ning pingutage 
kõiki kinnitusvahendeid vastavalt tootja 
poolt soovitatud pöördemomentidele;

• Kui juhthoob/õõtshark on paigaldatud 
koos horisontaalpuksidega, siis tuleb 
jälgida seda, et poldi pukse  pingutataks 
siis, kui sõiduk on oma tavapärases 

Viimased uudised Delphi OE-Quality tootevaliku kohta  
sõiduasendis, st kui sõiduk asub ratastel 
ja vedrustus  on kokku surutud.;

• Ärge kunagi pingutage poldi pukse, kui 
sõiduk on üles tõstetud. See põhjustab 
pärast sõiduki tavapärasesse asendisse 
viimist  ja vedrude kokkusurumist pukside 
“üles kerimist” ja lõppkokkuvõttes nende 
enneaegset kulumist;

• Kui puksid ei ole korralikult kinnitatud, 
siis on nad ülepinge all,  mis põhjustab 
kummi kulumist;  

• Mistahes kahtluse korral vaadake 
enne mistahes tööde alustamist tootja 
kasutusjuhendit;

• Tolmukatted: Suurem vastupidavus

Mõned Delphi rooliseadmed on varustatud 
uue kujuga tolmukatetega, mis on valmistatud 
täiustatud koostisega kloropreenkummi 
segust ja säilitavad oma vastupidavuse 
isegi äärmuslikes temperatuuritingimustes, 
aidates kaitsta sisemisi komponente ja 
toetades kuulliigendite vaba liikumist.

DELPHI PIDURID

Delphi on teatanud oma pidurdamisseadmete tootevaliku mitmest märkimisväärsest täiustusest, sealhulgas meie pidurivedeliku tootesarja 
värskendamisest, uue pidurimäärde, täielikult kaetud piduriketaste turule toomisest, meie vasevabade piduriketaste täiustamisest, meie 
pidurivedeliku pakendi uuest kujundusest ja laagritega piduriketta lahenduse kasutuselevõtust.

Me ei saa peatada oma tootevaliku parandamist

Kattekihiga pidurikettad. Kui kunagi paigaldati neid ainult luksussõidukitele või suure 
võimsusega sõidukitele, siis nüüd leiab täielikult kattekihiga kaetud või värvitud pidurikettaid 
paljude populaarsete Euroopa pereautode OE pidurisüsteemides. Kuna pidurikettad ise on 
valmistatud vastavalt OE spetsifikatsioonidele ja tolerantsidele, siis on kõige tähtsamaks 
omaduseks pinnakate. Eelnevalt ainult õliga kaetuna, on Delphi uued täielikult kattekihiga 
kaetud pidurikettad ühtlaselt ülepihustatud keskkonnasõbraliku, vee ja tsingihelveste 
alusel hõbedase Geomet pinnakattega, pakkudes suurepärast korrossioonikaitset ja veelgi 
atraktiivsemat viimistlust.

Laagritega pidurikettad. Delphi laagritega piduriketaste valik on suurenenud 18-st kuni 51-
ni, mis on Euroopa kõige suurem valik. Integreeritud laagritega, ABS anduri rõngastega ja 
kinnitusseadmetega pidurikettad on nüüd kättesaadavad populaarsetele Citroeni, Peugeot, 
Renault, Nissani, Opeli/Vauxhalli ja Mercedese mudelitele. Kuna ketaste asendamise ajal 
saavad need ohutuskriitilised komponendid sageli kahjustusi, siis muudavad laagritega 
pidurikettad tehnikute elu oluliselt kergemaks.
Igale alljärgnevale on kättesaadavad kaks versiooni igast pidurikettast (koos laagritega):
• BG9132RS / BG9132RSC – Renault Grand Scenic III 2009>
• BG9136RS / BG9136RC – Renault Megane II 2004>
• BG9137RS / BG9137RSC – Renault Megane III 2008>

Vasevabad piduriklotsid. Delphi on vähendanud oma piduriketastes vasesisaldust kuni 
0,5 protsendini – 10 aastat enne USA seaduste poolt sätestatud tähtaega ja kõike seda 
sõiduki toimimist või ohutust kahjustamata. Hinnanguliselt moodustavad piduriklotsidest 
pärit vasejäägid kuni poole vasest, mis satub linnapiirkondade veesüsteemidesse. 
Vask on veeorganismidele väga mürgine ning seega võivad vasest piduriklotsid põhjustada 
keskkonnale märkimisväärset kahju.
Kasutades 20 unikaalse koostise valmistamiseks 130 erinevat friktsioonkoostisosa, on Delfi 
CF tagaratta piduriketta friktsioonkoostis, mida  kasutatakse populaarsetes piduriklotsides, 
nagu LP5655 juba vasevaba.  Meie uue koostisega piduriklotsid kestavad kauem ja on 
oluliselt kulumiskindlamad.

•	 Vasevaba määre
Valmistatuna mittemineraalsel õlil põhinevast lahusest, asendab Delphi kõrgete tehniliste näitajatega pidurimääre traditsioonilised vasel põhinevad 
variandid, mis on seotud elektrisüsteemide häiretega ja võimega vähendada müra ja juhi ebamugavust.   
Vase- ja happevaba Delphi pidurimääre tagab pikaajalise, värvust mittemuutva korrosioonivastase kaitse. Tagades kõrge survestabiilsuse, tagab 
meie pidurimääre pikaajalise määrimise ja hoiab ära elektriliste komponentide probleemid.  

•	 Uue koostisega vedelik
Delphi on nüüd uuendanud nii oma pidurivedeliku koostist kui ka pakendi välimust. Vedelik on nüüd selgem ja puhtam, selle koostises on parema 
konsistentsi saavutamiseks vähem taaskasutatud ja toksilisi kemikaale ning see on rohelisem, suurepärase kvaliteedi ja väiksema toksilisusega 
toode. 
Kooskõlas hiljutiste CLP õigusaktidega on Delphi uue pidurivedeliku pakend selge tähistusega. See on varustatud ohutu sulgurkorgiga ning 
niiskusest põhjustatud saaste ärahoidmiseks ja säilivusaja pikendamiseks on pakend suletud fooliumiga. Uuena väljanägemise tagamiseks  on 
meie pidurivedeliku pudeli sildid kaetud lakiga ning pakkekarbid on nüüd veelgi vastupidavamad ja kasutajasõbralikumad.

ADCAT LASEB SINUL 
KAASA RÄÄKIDA 
TOOTEVALIKUS

Kui sa ei leia laost toodet, 
kuid siiski sooviksid seda 
laos näha, siis saad sellest 
meile väga lihtsalt teada 
anda.

Kliki “kirjaklambri” 
ikoonile, vali teema 
ning kirjuta vabas 
vormis meile teade

Labdien,

 

Mēs velētos redzēt šo produktu jūsu sortimentā 

tuvākajā nākotnē. Iepriekš pateicamies.

ADCAT TELLIMIKESKUS
Kui soovid rohkem 
tehnilist informatsiooni 
tootest, siis vajuta 
ikoonile “Tehniline 
informatsioon”
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KASUTA ÄRA ALLAHINDLUST KOGUSELT ADCATIS

ADCAT TELLIMIKESKUS

Kui sa näed sellist ikooni, 
siis see tähendab, et 
tootel on allahindlus 
koguselt

Kui vajutad ikooni “Parim 
eksisteeriv hind”, siis näed 
informatsiooni, kui suur 
peab olema kogus, et 
saada lisaallahindlus

Kui soovid rohkem 
tehnilist informatsiooni 
tootest, siis vajuta 
ikoonile “Tehniline 
informatsioon”

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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SYNTENCE 
LV 0W-20
Mõeldud viimase põlvkonna VAG mootoritele

Eurol tutvustab uut Eurol Syntence LV 0W-20 kauakestvat PAO-l (Polyol 

Ester) põhinevat õli, mis on mõeldud viimase põlvkonna VAG bensiini- ja 

diiselmootoritele. Eurol Syntence LV 0W-20 on kütusesäästlik ning mõeldud 

järgmistele mootoritele:VAG EA888 III põlvkond, 2.0 TFSI, 140KW; VAG EA897 I 

põlvkond, 3.0 TDI CR, 160KW ning VW 1.5 TSI 96KW / 110KW. Antud mootoreid 

kasutatakse hetkel sõidukitel nagu Audi A4, S4, A5, S5, RS5 ning Q7, mille 

väljalaske aasta on 2015. Peagi hakatakse antud mootoreid kasutama ka mitmete 

Seati, Volkswageni ning Škoda mudelitel.

UU
S!
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ÕHUKONDITSIONEERIDE PEAMISED KOMPONENDID

Kompressor
See komponent surub gaasi kokku, et suurendada jahutusvedeliku rõhku 
ringluses. Seda käitab harilikult täiendava rihma abil mootor. Hübriid- ja 
elektrisõidukites käitab kompressorit elektrimootor. 

Kolbkompressor

See on hetkel kõige laiemalt kasutatav, seda iseloomustab seesmine 
kolbide seeria ja võnkuv kaldplaat või vibav plaat.

Selle kompressori tööpõhimõte on järgmine. Kaldketas pöörleb kont-
sentriliselt koos võlliga, et luua imemis- ja survefaase teostavate kolbide 
sisemine aksiaalne liikumine. Klapiplaadid asuvad mõlemas kompressori 
kattes, need võimaldavad iga silindri imemis- ja väljutusfaasidel auto-
maatselt järgneda.maatselt järgneda.

Tigu- või spiraalkompressor

See kompressor koosneb peamiselt kahest spiraalist, millest üks on 
fi kseeritud ja teine liikuv, mida käitab kompressori sisendvõll.
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Selle töö põhineb gaasi hulga viimisel spiraali välimisest alast (kus on 
sisend) selle keskele, mis annab tulemuseks kambri suuruse järk-järguli-
se vähenemise.

Kondensaator

Soojusvahetid

Üldiselt on õhukonditsioneeri ringlusel kaks soojusvahetit: kondensaator 
ja aurusti, need vastutavad sisemuses ringleva vedeliku soojuse edasta-
mise eest.

See on mootoriruumis asetsev soojusvaheti ning on harilikult kinnita-
tud jahutusradiaatori ette, selle otstarbeks on jahutada selles ringlevat 
vedelikku. 

Tootmise seisukohast on sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast olemas 
mitu viisi kondensaatorite valmistamiseks. Levinuimad on kondensaatorid 
vasktorude ja alumiiniumribidega, võrgu moodustava lamedast torust 
siugtoruga konstruktsiooniga ning pärivoolukondensaatorid.

Siugtorukondensaator Pärivoolukondensaator

Aurusti

See asub kliimaseadmes. See on madalrõhuringluse peamine kompo-
nent, jahutusaine vool jõuab aurustisse kahes olekus, osaliselt vedela ja 
osaliselt gaasilisena, kuna rõhulangus langetab keemispunkti tempera-
tuuri.

8 — WWW.EURECAR.ORG

Siugtoruaurustid on valmistatud 
lamedast torust koos hulga sise-
miste kanalitega.

Toruaurustid on valmistatud hul-
gast paralleelsetest torudest, mis 
on paigutatud mitmesse sekt-
siooni ning ühendatud otstes 
keevitatud torupõlvedega.

Plaataurustid on valmistatud hul-
gast paralleelsetest plaatidest.

Aurustitel kasutatakse kolme erinevat konstruktsiooni tüüpi:

Paisumisventiil

See on üks komponentidest, mis eraldavad kõrge ja madala rõhu poo-
led. See asub aurusti läheduses. Selle otstarbeks on reguleerida vedeliku 
voolu selle vedelas olekus kõrgrõhu ringluses nii, et see madalrõhu poolel 
aurustuks.

Paisumisventiili asemel võib olla teine seade nimetusega drossel või ava-
ventiil. Seda tüüpi ventiil ei võimalda voolu reguleerimist, seetõttu tuleb 
seda vedeliku voolu reguleerimiseks kasutada koos muudetava mahuga 
kompressoriga. Sellel on kalibreeritud ava, mis võimaldab jahutusaine tea-
tud protsendi edasi liikumist. See põhjustab rõhulanguse ja vedelik paisub.



30 31WWW.EURECAR.ORG — 9

Filter-kuivati asub kõrgrõhuringluses ning 
selle peamised funktsioonid on toimida 
vedeliku mahutina selle vedelas olekus, 
fi ltreerida mustus ringlusest enne paisumis-
ventiilini jõudmist ja eemaldada ringlusest 
võimalikult kogu niiskus, kuna see võib olla 
väga kahjulik.

Mõnedel mudelitel on vaateklaas, mis näitab 
mullide korral auru olemasolu kõrgrõhuringlu-
ses paisuklapi ees kas gaasi madala hulga, 
ringluses sisalduva niiskuse või fi ltris eneses 
toimuva paisumise tõttu.

Mõnedes õhukonditsioneerides on teist tüü-
pi fi lter-kuivati nimetusega akumulaator või 
kollektorpaak. Selle ja ülaltoodud süsteemi 
vaheliseks erinevuseks on see, et see on 
paigaldatud madalrõhuringlusesse ja töötab 
palju madalamal rõhul. Seetõttu puudub vaa-
teklaas, kuna selle asukoha tõttu on vedelik 
fi ltris gaasilises olekus.

Filter-kuivati

Ohutusseadmed

Lisaks funktsionaalsetele õhukonditsioneeri komponentidele on jahutusai-
ne ringlusesse selle kaitsmiseks paigaldatud kaitseklapid ja rõhuandurid.

Kaitseklapp kompressoris

See on kaitseklapp, mis vabastab erinevate komponentide kaitsmiseks 
osa vedelikku välja, kui rõhk kõrgrõhuringluses ületab 30 bar. See on hari-
likult paigaldatud kompressorile.

Rõhuandurid

Rõhuandurite otstarbeks on rikete ärahoidmine ringluse komponentides, 
eriti kompressori rikkeid liigse või vale rõhutaseme tõttu. See võib asuda 
kõrg- või madalrõhuringluses.

Kõrgrõhuandur on harilikult, sõltuvalt varustuse tootjast, paigaldatud kon-
densaatori ette või taha. Madalrõhuandur asub madalrõhutorus aurusti ja 
kompressori vahel.

Õ
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LEVINUMAD RIKKED

Õhukonditsioneeri töö ajal avalduvad elementidele ja komponentidele erinevad koormused, millest enamik on seotud nende töö temperatuuri ja rõhuga. 
Mõned komponendid võivad lekkida, kinni kiiluda või puruneda. 

Üks levinumaid probleeme õhukonditsioneeridega on ventilatsiooniavast 
tulevad halvad lõhnad. Seda põhjustab niiskuse olemasolu aurusti ümber 
õhust kondenseerumise tõttu selle läbi aurusti ribide liikumisel. Lõhn hal-
veneb hallituse ja bakterite arengu tagajärjel. Seda probleemi saab ilma 
aurustit demonteerimata lahendada aerosooli kujul peale kantava puhas-
tusvahendi kasutamisega.

Kasutusjuhised:

1. Kuivatage aurusti pind sõiduki küttesüsteemi kasutades. Selleks 
peate keerama kütte või kliimaseadme temperatuuri maksimumile 
õhu jaotusega madalas asendis.

2. Jätke süsteem tööle ligikaudu 10 minutiks ventilaatoriga retsirkulat-
siooni režiimis maksimaalsel tasemel.

3. Pärast kogu niiskuse eemaldamist keerake kliimaseade madalale 
soojusele, ilma õhukonditsioneeri rakendumust võimaldamata. 

4. Järgmisena kandke pihusti õhu sisendile ja ventilatsiooniavadele. 
Jätke puhastusvahend ligikaudu 10 minutiks tööle kliimaseadmega 
retsirkulatsiooni režiimis.

5. Pärast puhastamist kuivatage aurusti ja kliimaseadme korpuse sise-
mus esimeses sammus kirjeldatud viisil.

6. Lõpetuseks avage sõiduki uksed ja laske sellel väljas 10 minutit ven-
tileeruda.

Teine levinud probleem on väga madal õhurõhk difuusori väljundis. Selle 
põhjuseks on harilikult fi ltri küllastumine õietolmuga kas halva hoolduse 
või tugeva tolmustes keskkondades kasutamise tõttu. Probleemi saab la-
hendada fi ltri vahetamise teel.

Allpool on toodud mõned levinumad õhukonditsioneeri peamiste kompo-
nentide rikked.
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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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• Kinni kiilumise või seesmise purunemise põhjuseks võib olla puuduv määrimine 
või jahutusvedeliku leidumine vedelas olekus.

• Kontrollige võimalikke jahutusaine lekke asukohti visuaalselt spetsiaalse ultra-
violetse valguse abil. 

• Ühendage laadimisjaam ringlusega ja kontrollige kõrgeid ja madalaid rõhkusid.
• Kontrollige pooli õiget pinget ning selle takistust ja isolatsiooni maandusest.  

• Kinni kiilumise või seesmise purunemise tõttu tuleb kompressor asendada.
• Kompressori väliste lekete korral tuleb mõjutatud tihendid asendada, kui tootja 

neid tarnib.
• Kui rõhud ei ole kompressori ühe seesmise komponendi kulumise tõttu õiged, on 

remont tootja varuosade tarnimise korral võimalik, vastasel juhul tuleb kompres-
sor asendada. 

• Kui pool on eraldunud või selle isolatsioon maandatud, tuleb elektromagnetiline 
sidur asendada.

Kondensaator

Augud võimaliku korrosiooni tõttu kondensaatori pinnas, võõrkehade poolt ummis-
tatud ribid või lekked sisend- ja väljundühendustes.

Kontrollige kondensaatori välimust ja kinnitust ning õhukanalite võõrkehadest vaba 
olemist. Kontrollige, et keevisühendused ei ole lagunenud, ning pingutusmomenti. 

Aukude korral asendage kondensaator. Kui see ei ole korralikult kinnitatud, korri-
geerige selle asendit. Kui kondensaator on ummistunud, eemaldage ribidelt võõr-
kehad. Kui ühendused on lahtised, asendage O-rõngad. Kui ühendustel on prob-
leeme keevistega, asendage kompressor.

Kolbkompressor

• Kinni kiilumine või seesmine purunemine.
• Jahutusaine lekked.
• Kompressori madal tõhusus.
• Rike elektromagnetilises siduris.
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TÕESTATUD 
KVALITEET

Eurol teeb jätkuvalt koostööd  FIA World Touring Car Championship 

(WTCC) võidusõitja Tom Coroneliga. Eelmisel aastal võitis Coronel 

kaks võidusõitu turismiautode meistrivõistlustel. Ka sel aastal 

on tema eesmärgiks kõrgete kohtade saavutamine. Coronel on 

öelnud: “Euroli tooted vastavad ning koguni ületavad kõrged 

kvaliteedistandardid ning seda isegi rasketes tingimustes. Ma olen 

uhke, et esindan sellist rahvusvahelist brändi”.
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Filter-kuivati

Küllastunud fi lter ja ummistunud ringlus.

Kui fi lter on ummistunud, ei võimalda see piisaval hulgal vedelikul voolata ja 
toimib paisumisventiilina. Selles rikkes veendumiseks puudutage sisend- ja 
väljundtorusid kontrollimaks, kas need on erinevatel temperatuuridel.

Ummistuse korral asendage fi lter.

Paisumisventiil

Seesmine ummistus, ventiil kinni avatud või suletud asendis.

Kontrollige laadimisjaama abil kõrg- ja madalrõhuringluse rõhkusid, et veen-
duda ventiili korralikus töös. Veenduge, et ventiil ja kinnitused oleks lekketi-
hedad.
Kontrollige digitaalse infrapunatermomeetri abil paisumisventiili sisend- ja väl-
jundtorude temperatuure.

Ummistuse või mustuse olemasolul tuleb paisumisventiil asendada.
Kui erinevus sisend- ja väljundtemperatuuri vahel on minimaalne, tähendab 
see, et ventiil on avatud või gaasi on liiga vähe. Sellisel juhul lisage ventiili 
korraliku töö kontrollimiseks gaasi, vastasel juhul tuleb see asendada.

Aurusti

Augud võimaliku korrosiooni tõttu aurusti pinnas, mustuse poolt ummistatud 
ribid, lekked sisend- ja väljundühendustes. Halvad lõhnad sõitjateruumis 
bakterite tõttu aurusti pinnal. 

Aukude korral asendage aurusti. Mustus tuleb puhastada. Kui ühendused 
on lahtised, asendage O-rõngad. Kui ühendustel on probleeme keevistega, 
asendage aurusti.

Kontrollige aurustit lekete suhtes, kontrollige mustust ribidel. Kontrollige, et 
ühenduste keevitus ei ole lagunenud, ning nende pingutusmomenti.
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