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Hea lugeja
Käesolevas ajakirjanumbris oleme pööranud suurt rõhku 
elektrisõidukitele ning nende põhikomponentidele. Meie 
Eure!TechFLASH  8ndast numbrist on Teil võimalik lugeda 
elektriautode laadimispunktidest ning laadijatest, veoakudest ning 
muunduritest. Juttu tuleb ka ajamiga elektrimootorist; elektriautode 
regenereerivast pidurisüsteemist ning kliimaseadmest.
Meie tootevalikusse on lisandunud ka mitmeid uusi kaubamärke 
ning tooteid!  Uueks tulijaks on Ajusa , kelle tootevaliku hulgast 
pakume müügiks turbo õlitorustikke. Lisandus ka kaubamärk 
B-CAR.  AD Balticu tootevalikust leiab antud kaubamärgi käigukasti 
trosse. Ning kuna kaks ilma kolmandata ei jää, siis on uueks tulijaks 
meie tootevalikus ka Zimmermann, kelle pidurikettaid- ning klotse 
Te meie valikust leida võite.  Meie kaubariiuleid on täiendanud juba 
meie poolt müüdavate kaubamärkide nagu Triscan ABS sensorid 
ning Stelloxi gaasivedrud.
Ja nii nagu ikka, pakkusime ka möödunud kuudel oma klientidele 
võimalust osaleda meie poolt korraldatud tasuta tehnilistel koolitustel, 
mis leidsid aset nii mai- kui ka juunikuus. Koolitusi toimus kahe kuu 
jooksul koguni neli. Lähemalt on Teil võimalus koolituste kohta 
lugeda käesolevas ajakirjas spetsiaalselt koolitustele pühendatud 
artiklis.
Lõpetuseks, kallid kliendid ja koostööpartnerid, soovime Teile meelde 
tuletada, et Te ei unustaks meie käimasolevaid kampaaniaid! Eriti 
seda kõige suuremat ja priskemate auhindadega Multibrändingu 
kampaaniat, milles Teil on võidu korral võimalik endale valida just 
Teile meelepärane auhind!
Lisaks on kuni juulikuu lõpuni kõikidele Errecomi kliimasüsteemi 
toodetele allahindlus 10%!
Päikselist suve soovides
Sven Toomla
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Oma comebackiks FIA WRC-l* valib Citroën Racing oma tehniliseks partneriks endiselt Totali.

See on TOTAL QUARTZi mootoriõli usaldusväärsuse kinnitus kõige ekstreemsemates tingimustes, 
mida on tõestanud uue Citroën C3 võimas sooritus maailmameistrivõistlustel.

Katsetatud rajal, saadaval igaühe jaoks.

*Ralli maailmameistrivõistlused

www.lubricants.total.com

TOIMIVUS ON NÕUE
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ÜLEVAADE 
VIIMASTEST 
AD BALTICU 
KOOLITUSTEST
Lugupeetud kliendid!

Meil on ülimalt heameel, et oleme suutnud 
Teile käesoleva 2017. aasta jooksul pakkuda 
mitmeid erinevaid koolitusi. Maikuu oli eriti 
koolitusterohke, mille jooksul korraldasime oma 
klientidele kolm erinevat koolitust. Juunikuus 
sai korraldatud üks koolitus. Järgnevalt 
annamegi Teile lähema ülevaate meie viimastest 
koolitustest.

23.05.2017 leidis aset Tallinnas hotellis 
ORU umbes 6-tunnine koolitus koostöös 
kaubamärgiga TRW. Koolitust viisid läbi Sergey 
Khorkov (Müügi- ja turundusjuht) ning Victor 
Lebedev (Tehniline tootejuht). Koolitus toimus 
vene keeles tõlkega eesti keelde. Koolituse 
käigus keskenduti TRW-le kui brändile ehk 
mõistlikkuse piires tehti ka veidi müügijuttu. 
Koolituse tehnilises osas räägiti TRW 
amortidest, vedrustusosadest, pidurivedelikest 
ning garantiitingimustest. Näidati erinevate 
varuosade paigaldusmeetodeid ja piduripatjade 
korrektset paigaldust. 

24.05.2017 korraldasime Tallinnas hotellis 
ORU umbes 5-tunnise koolituse koostöös 
kaubamärgiga ContiTech. Koolitajaks oli 
Doug Rennie, kes on ContiTechi tehniline abi 
autotööstuse järelturul. Koolitus toimus inglise 
keeles tõlkega eesti keelde. Antud koolituse 
muutis eriliseks asjaolu, et kohale oli transporditud 
umbes 100 kg kaaluv automootor, mille abil 
koolitaja demonstreeris, kuidas vahetada 
kõiki hammasrihma  osasid ning lisaseadmete 
rihmasid ja pingutusrulle. Demonstreerimise 
käigus seletas koolitaja lahti kõige sagedasemad 
vead, mida iga komponendi juures tehakse ning 
loomulikult jagas soovitusi ja näpunäiteid. Samuti 
tutvustas koolitaja ka vajalikke tööriistasid, mida 
antud tööde teostamiseks vaja läheb.

31.05.2017 pakkusime oma klientidele võimalust 
osaleda umbes 6-tunnisel MONROE koolitusel. 
Ka see koolitus leidis aset Tallinnas hotellis 
ORU. Koolitajaks oli meie naabermaalane 
Soomest – Heikki Parviainen, kes on Metropolia 
UAS-i vanemkoolitaja. Koolitus toimus soome 
keeles tõlkega eesti keelde. Antud koolituse 
teemaks olid heitgaasid ja amortisaatorid ning 
koolitus oli jagatud 2 erinevasse kategooriasse. 
Esimeses kategoorias keskenduti kaubamärgile 
WALKER ning teises kategoorias kaubamärgile 
MONROE. WALKERi osas räägiti heitgaaside 
komponentidest, nende tekkimisest ja arengust 
ning seadusandlusest. Juttu tehti katalüsaatorist 
ning lambda andurist; diisli geitgaasidest ning 
DPF filtrist. Keskenduti ka lämmastikoksiididele 
ning 2017. aastal kehtima hakanud uuele EURO 

6C seadusandlusele. MONROE poole peal 
tehti juttu vedrustuse osadest ja amortisaatorite 
funktsioonidest. Räägiti ühe- ja kahetorulistest 
amortisaatoritest ning amortisaatorite erinevatest 
mudelitest. Jagati ka juhendeid edukaks 
amortisaatorite paigalduseks ning tutvustati uusi 
tooteid.

08.06.2017 ootasime oma kliente umbes 
4,5-tunnisele NISSENSi koolitusele, mis 
toimus Tallinnas Fakto Nissani Keskuses. 
Nissensi koolitajaks oli Jaroslav Hroch, kes on 
Nissensi Tšehhoslovakkia piirkonna müügijuht. 
Koolitus toimus inglise keeles tõlkega eesti 
keelde. Koolituse sisuks oli AC tsükkel – selle 
toimimine ja AC tsükli komponendid, mille käigus 
keskenduti kompressoritele, kondenseerijatele 
ning kuivatitele. Koolitaja jagas tarkust 
kompressorite korektsest monteerimisest ning 
AC tsükli ja kompressori veakoodide otsingust.

Igal meie poolt korraldatud koolitusel said meie 
kliendid osa nii meie poolt kompenseeritud 
kohvist, teest ja veest kui ka lõunasöökidest 
koos maitsvate magustoitudega.

MONROE koolitus 

TRW koolitus
Pildil vasakul: Sergey Khorkov/TRW müügi- ja turundusjuht
Pildil paremal: Victor Lebedev/TRW tehniline tootejuht

Loodame siiralt, meie kallid kliendid, et Te olete 
meie koolitustega rahule jäänud! AD Baltic üritab 
alati endast parimat ning seda ka tulevikus. 
Täname ka oma koostööpartnereid - hotell ORU 
ning Fakto Nissani Keskust meeldiva koostöö 
eest!

Selleks korraks on aga meie koolituste hooaeg 
lõppenud! Uued koolitused ootavad meid ees 
alles aasta teises pooles, kui ilmad on juba 
külmad ja hämarad. 

Kallid kliendid, võtke kindlasti meie koolitusest 
osa, sest vanakreeka filosoof Sokrates on öelnud: 
„Iga inimene peab õppima ja harjutama seda, 
milles ta tahab saavutada täiust.“

_

__

www.zf.com/sachs

SACHS-i siduritega
saad käigu sisse.

Suurepärane. Mänglevalt kerge. Kõikjal.

Mäejalamid, parkimismajad, lõputud autode jadad 
ning käänulised teed – sina ja sinu sidur seisate iga 
päev silmitsi raskustega. SACHS-i algseadmete 
valmistaja kvaliteediga sidurid aitavad sul kergesti 
liikuma pääseda. See on üks põhjustest, miks 
suurte autotootjate esimeseks eelistuseks on just 
SACHS. Saksa kvaliteediga SACHS-i sidurite 
kvaliteedile võid kindel olla ka sina.
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Olles maailma üheks suurimaks autotööstuse partneriks, arendab Schaeffler INA kaubamärgi all kõrgetehnoloogilisi tooteid kõige olulisematele 
mootorisüsteemidele -  nukkvõlliajamile ja eesmise lisaajami süsteemile (FEAD), mootori jahutussüsteemile ja klapisüsteemile. Autode järelturule 
pakub ettevõte täislahendusi koos nutikate remondilahendustega.

“Suures valikus toodete pakkumise lubaduse 
täitmiseks kohandame oma tootevalikut 
pidevalt vastavalt turuvajadustele ning samal 
ajal teeme klientide elu lihtsamaks,“ räägib 
Dr Robert Felger, Schaeffler Automotive 
Aftermarket vanem asepresident. 
“Keskendudes ainult mootorile, oleme 
nüüd võimelised katma ühe kaubamärgiga 
mootori neli peamist süsteemi.“

Tänapäeval on sõidukite arendajate 
peamiseks eesmärgiks kütusekulu ja CO2 
heitmete vähendamine ning samal ajal 
sõidumugavuse suurendamine. Selle 
eesmärgi saavutamisele on aidanud 
kaasa mootori suuruse vähendamine 
ja hübriidlahenduste arendamine. Kuid 
need arendused pakuvad sõltumatutele 

 Mootoriga seotud kompetents koos INA 
kaubamärgiga: Kõik mootori põhisüsteemid 
ühe kaubamärgi all.

INA pakub kogu süsteemi teadmisi ja nutikaid 
remondilahendusi mootori põhisüsteemidele: 
nukkvõlli ajam ja eesmine lisaajam, 
jahutussüsteem ja klapisüsteem.

Schaeffler esitleb oma mootori segmendi 
ekspertteadmisi INA kaubamärgi all.
Kõik mootorite põhisüsteemid ühe kaubamärgi all.

järelturgudele uusi väljakutseid. 
Peab pakkuma remondilahendusi, 
mis võimaldavad töökodadel teha ka 
keerulisi remonttöid. INA pakub mootori 
põhisüsteemidele täislahendusi ja nutikaid 
remondilahendusi: nukkvõlliajamile, 
eesmisele lisaajamile, mootori 
jahutussüsteemile ja klapisüsteemile.

Vibratsiooni edukas 
vähendamine eesmisel 
lisaajamil   

Sõidukite järelturule pakub Schaeffler 
laias valikus individuaalseid komponente 
ja remondilahendusi (mida nimetatakse 
KIT-ks) eesmise lisaajami hoolduseks ja 
remondiks. Tooteportfelli kuulub ka INA 
FEAD KIT (FEAD komplekt) – unikaalne kõik-
ühes remondilahendus abiajamile. “Tänu 
meie 40-aastasele kogemusele sõidukite 
järelturul, on meil teadmised remondiks 
õigete komponentide kombineerimisel,” 
räägib Hr Felger. “Töökodadele 
tähendab see seda, et puudub vajadus 
nende poolt leitud lahenduse alusel 
varuosade aeganõudvaks otsimiseks ja 
reserveerimiseks.

Selle asemel hõlmab meie lahendus 
kõiki vajalikke asendamist vajavaid 
komponente, mis aitab ära hoida mistahes 
järgevaid kahjustusi.” INA FEAD KIT 
komplekt tarnitakse koos kiilrihmaga, 
pingutusrullidega ja juhtrullidega ning 
koos kõigi vajalike lisaosadega. 

Sõltuvat sõiduki liigist ja sellest, kuidas 

seda kasutatakse, võib remondikomplekt 
sisaldada ka INA generaatori vabajooksuga 
rihmaratast (OAP), väändevõngete summutit 
või veepumpa. Igaüks neist komponentidest 
on kättesaadav originaalvaruosa 
kvaliteedinõuetele vastava eraldi osana, 
näiteks eraldi rihmad. Kokkuvõtteks on INA 
FEAD KIT komplekt remondilahenduseks 
kõikidele kõrge koormuse all töötavatele 
komponentidele. See vähendab vibratsioone 
ja suurendab sõidumugavust.

Schaeffler on ainukeseks sõidukite 
järelturule originaalsete seadmete tarnijaks, 
pakkudes vabajooksuga sidurit koos 
väändevõngete summutiga, mis isoleerib 
generaatori väntvõlli vibratsioonidest. Tänu 

Schaeffler on üks suurimatest kettajami süsteemidele ja komponentidele originaalsete varuosade 
tootjatest. INA autode järelturule mõeldud hammasrihma komplektid hoiavad ära mistahes 
sekundaarsete kahjustuste tekkimise.

Shaeffleri poolt väljaarendatud termoregulatsiooni moodul kasutab jõuülekandemehhanismis 
temperatuuritasakaalu täpseks reguleerimiseks anduri abil reguleeritavaid pöörlevaid labasid. 
See võimaldab vähendada nii kütusekulu, kui ka CO2 emissioone kuni 4 % võrra.

sellele tehnoloogiale töötavad ajamirihmad 
sujuvamalt ja vaiksemalt ning ajamirihma 
kasutusiga on samuti pikem.

Nukkvõlliajami ja 
klapimehhanismi spetsialistid  

Schaeffler on üks suurimatest originaalsete 
varuosade tootjatest kettajami süsteemidele 
ja komponentidele.  Sõidukite järelturul 
pakub ettevõte rihmajamitele, kettajamitele 
ja klapisüsteemidele täielikku tootevalikut 
koos vastavate remondilahendustega. 
Tootevalikut kohandatakse pidevalt vastavalt 
turu nõudmistele.

Tänu originaalsete kettajamite osakaalu 
suurenemisele, toodab Schaeffler näiteks 
suures valikus selle segmendi sõltumatul 
järelturul kättesaadavaid tooteid.

Schaeffler on sõidukite järelturul hästi 
positsioneerunud ka oma nukkvõlli 
ajastussüsteemidega. Tootevalik sisaldab 
nukkvõlli nii hüdraulilisi kui ka elektrilisi 
katkesteid ja klappe. Need tooted 
võimaldavad muutuvat klapiajastust, mis 
omakorda suurendab mootori tõhusust. 
Tootevalikusse kuuluvad ka kanntõukurid, 
üheõlgsed nookurid, otsanookurid ja 
rihmaratta risttoed.

Uued tooted hõlmavad INA nukkvõlli 
komplekte ja integreeritud nukkvõlli katkesti 
komplekte.

Mootori jahutussüsteemide 
innovaatilised veepumbad 
Kütusetarbe  ja CO2 emissioonide edasiseks 
vähendamiseks arendatakse käesoleval ajal 
erinevaid veepumpasid. 

INA-s keskendutakse “jahutamine 
vastavalt nõudmisele” põhimõttele 
või sõiduki küttevõimsuse suunatud 
ja vajaduspõhisele reguleerimisele. 
See on võimalik tänu Schaeffleri poolt 

väljaarendatud termoregulatsiooni 
moodulile (TMM), mida Schaeffler turustab 
ainult sõltumatul järelturul. Selles moodulis 
kasutatakse...jõuülekandemehhanismis 
t e m p e r a t u u r i t a s a k a a l u . . . . . t ä p s e k s 
reguleerimiseks anduri abil reguleeritavaid 
pöörlevaid labasid. Selle abil saavutavad kolm 
täiendavalt reguleeritavat jahutustsüklit   
nagu näiteks ülekandesüsteem, mootoriõli ja 
turbolaadija kiiresti optimaalse temperatuuri. 
See võimaldab TMM moodulil reguleerida 
mootori temperatuuri alates süütehetkest 
100% ulatuses täielikult vastavalt vajadusele. 
Tulemus: mootori soojenemisfaas lüheneb 
märkimisväärselt, mis vähendab kütuse kulu 
ja CO2 emissioone kuni 4 % võrra.

Kuna TMM moodul tarnitakse koos 
veepumbaga ja koos kõikide asendamiseks 
vajalike detailidega, siis on see terviklikuks 
remondilahenduseks 1,5 miljonile VW Group 
sõidukile kogu maailmas. Tootevalikut 
suurendavad mehaanilised veepumbad, 
vaakumi abil töötavad veepumbad ja 
elektrilised veepumbad ning  ka kõik nende 
paigaldamiseks vajalikud osad. Lisaks 
lisatud veepumpadele hõlmab praktiline 
INA komplekt pingutusrulle, painderulle ja 
juhikrulle koos kiilrihmadega (soonelised 
kiilrihmad) ja kõiki vajalikke lisatarvikuid, 
nagu näiteks kruvid, mutrid ja tihendid.
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Steering in safety

SIDEMI 
TOLMUKATETE 
AINULAADSED 
OMADUSED 
TAGAVAD UUE 
TASEME

Sidemi tolmukatted erinevad kõigist teistest 
tolmukatetest, sest need istuvad võimalikult tihedalt 
paigale. Kasutame kvaliteetset kloropreenkummi. 
Kloropreenkummi eeliseks on see, et materjal 
püsib elastsena ka äärmusliku temperatuuri 
puhul, taludes temperatuure vahemikus -40°C
kuni +150°C. Kumm on ka keemiliste ainete, 
näiteks õli-, kütuse- ja rasvakindel. See tagab 
enam kui 10 aasta pikkuse tööea. Sidem on välja   
töötanud oma testimismeetodid kuulliigendile 
paigaldatud tolmukatte maksimaalselt tihendatuse 
kindlustamiseks, et vesi, tolm ega mustus läbi ei 
pääseks.

Sidem ei eristu teistest kaubamärkidest pelgalt 
materjali poolest, erinev on ka tolmukatete ehitus.

SIDEMI JÄRELTURUTOOTED ON SAMA HEAD KUI ORIGINAALOSAD. MEIE TOOTED ON UUEL TASEMEL, 
KUNA TÄIENDAME NEID PIDEVALT, NÄITEKS TOLMUKATETE LISAMISE TEEL.

Sidem nv | Nijverheidslaan 62 | B-8560 Gullegem
T +32 (0)56 43 54 50 | F +32 (0)56 41 46 61
info@sidem.be | www.sidem.be
      facebook.com/sidemnv |       linkedin.com/company/sidem-nv

Sidemi tolmukatte alaosa ei libise vastu varda kaela, nii liibub tolmukatte ülaosa vastu kaetavat detaili. Viletsa 
kvaliteediga tolmukate võib varda kuulaagri alla libiseda. Seesugusel puhul võib vesi katte alla pääseda, kate hakkab 
mängima ning toote tööiga jääb lühikeseks.

Sidem töötas välja ka uut tüüpi tolmukatte, mis ei väändu. 
Äärmuslikel puhkudel võib tolmukate sissepoole kortsuda ning 
kuulliigendi varda ja kesta vahele kinni jääda. Mõnikord vajub 
tolmukate paigalduse ajal kokku, sest mutri pinguldamiseks 
kasutatakse sageli kiiresti pöörlevat pneumomutrivõtit ning 
varrast ei hoita paigal. See põhjustab tolmukatte väändumise, 
katte all tekib vaakum ja varras vigastab kokku varisevat 
tolmukatet.

Sidem töötas välja täiesti uue tolmukatte, mis lahendab 
ülaltoodud probleemi. Kujundasime katte kogu ulatuses ümber 
ning reguleerisime varrast katva tolmukatte pinget nii, et 
varras saab pöörelda ladusalt ilma tolmukatet väänamata. See 
vähendab rebenemise ohtu ning pikendab toote kasutusiga.

Kõik tolmukatted on varustatud ka spetsiaalsete tolmukatte rõngastega. Iga erineva diameetriga rõngas on 
erinevat värvi. Erinevat värvi on ka Sidemi tolmukatte vedrud. Nii saab tootmises vältida ebaõige suurusega vedrude 
kasutamist. Ka mehhaanikul on lihtsam paigalduse käigus tolmukattele õiged vedrud paigaldada.

väändunud Sidemi ehitus
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Triscani premiumklassi kvaliteetsete ABS andurite tootevalik sisaldab enam  kui 1300 tooteviidet.

Triscan on Taani ettevõte, mis tegeleb oma toodete turustamisega suuremas 
osas Euroopas ning selle eesmärgiks on teha Euroopa järelturul hulgimüüjatele/
edasimüüjatele ning seega ka töökodadele keeruliste toodete hankimine lihtsaks. 
Triscani ambitsioonikaks eesmärgiks on pakkuda tööstusharu kõige täiuslikumat 
programmi. Tänasel päeval iseloomustab järelturgu suur arv kitsa tootevalikuga 
hankijaid, kes tegelevad toodete tarnimisega ainult mõnele automudelile. Triscani 
ABS anduri programm hõlmab andureid kõikidele Euroopa tootjate autodele, 
sealhulgas Aasia autotootjatele.  Seni on programmis kokku enam kui 1300 
tooteviidet.   

Premiumklassi kvaliteet on kohustuslik
Kahjuks satuvad halva kvaliteediga andurid regulaarselt järelturule. Halva 
kvaliteedi mõju on väga kulukas, aeganõudev ja mõjub halvasti autoomaniku, 
töökoja ja hulgimüüja suhetele. “Me oleme kogu aeg olnud kvaliteedi suhtes väga 
tähelepanelikud ning tagame, et see vastab meie väga kõrgetele standarditele”, 
ütleb Triscani tootejuht Jørgen Grand ja jätkab: “Kõik andurid on valmistatud 

andur läbib tootmisprotsessis 100%-se funktsionaalsuse katse.“

Käsipiduri trossid 
Veel üheks keeruliseks tootegrupiks, millele 
pakume laia tootevalikut, on käsipiduri 
trossid. Triscanil on kättesaadavad enam 
kui 2000 premiumklassi tooteviidet. Kõik 
käsipiduri trossid on valmistatud vastavalt 

et kõik tarvikud, klambrid, kaitsekatted jne 
on 100% ulatuses sarnased originaalse 
trossiga, tagades ohutuse ja paigalduse 
seisukohast parimaid võimalikke lahendusi.

Trosside katsetamine
Kõiki trosse katsetatakse 50 – 1170 kg 
raskuse katsekoormusega  sõ l tuval t  
trossi konstruktsioonist ja nõudmistest. 
Lisaks sellele viiakse erinevate 
katsekoormustega ja 1,5 miljoni korduse abil 
läbi vastupidavuskatsed. Täiendavalt viib 
Triscan läbi näiteks trosside kummidetailide 
osoonikatsed. Osoonikatse määrab 
kindlaks kummi vastupidavuse osoonist 

põhjustatud kahjustuste suhtes ja see on tavapäraseks katseks, mida kasutavad 
autotööstuse tarnijad. Osoonikatse annab tootjale teavet selle kohta, kuidas 
nende elastomeertooted aja jooksul vastu peavad. Seda kasutakse sageli ka 
uutelt või ebausaldusväärsetelt tarnijatelt ostetud materjalide ja komponentide 
kvaliteedi kontrollimiseks. Kummidetailide proovid paigutatakse spetsiaalsesse 

standardile. Proovitükk, mis ei pea osooni mõjule vastu, praguneb ning mõnikord 
võib murduda ka pooleks.

Triscani premiumklassi kvaliteetsete käsipiduri trosside tootevalik sisaldab enam kui 2200 
tooteviidet.

Ülaltoodud pildil näete osooni lagunduvuskatseks ettevalmistatavat ajamvõlli kummikatet.

Triscani ABS andurid ja käsipiduri trossid

MULJETAVALDAV TOOTEVALIK JA KVALITEET 

Saage tuttavaks – TRW North America 
tootejuht Chris Kollar

Olenemata sellest, kas ta mängib 
Spitfiresis jäähokit või töötab TRW-s 
eksklusiivse nurgamooduli kallal, 
mis ühendab endas piduri,- rooli - ja 
veermikukomponente, Chris peab 
pidevalt enese oskusi täiendama. Aga 
selleks, et olla parim, peab ta teadma, 
kuidas seda kõike omavahel ühildada.

Chrisi näol on tegemist tõelise talendi ja 
professionaaliga.

Tõeliselt ideaalseks toimimiseks 
usaldage ehtsaid originaalosasid.

Vaadake Chrisi lugu ning meie katalooge 
veebilehelt 
www.trwaftermarket.com/en/cornermodule

EHTSAD
ORIGINAALOSAD

www.trwaftermarket.com/en/cornermodule
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www.ajusa.es 

Omades enam kui 45 aastast kogemust, on AJUSA ülemaailmne etalon autotööstuse sektoris. Meie 
pühendumus iga tootegrupi kvaliteedile ning pidevad investeeringud uutesse toodetesse, nende 
eristumisse ning arendamisse  koos suurepärase klienditeenindusega, on AJUSA ning meie 
ekspsertidest koosneva meeskonna edu võtmeks.

Autotööstuse Tipptase

KYB: PEUGEOUT 407 ESIMESTE 
AMORTISAATORITE VAHETAMISE JUHEND
Amortisaatorite ja keerdvedrude vahetamine Peugeot 407 (05.04-) esisillas 
ei olegi nii lihtne nagu alguses võib näida. Selle peamiseks põhjuseks on 
piiratud juurdepääs, mis tähendab, et lahtimonteerimist on üsna palju. ICME 
soovitatud tööaeg väljavahetamiseks on 1,5 tundi ühe poole kohta.

KYB tarnib originaalvarustuse amortisaatoreid kõnealuse sõiduki tagasilla 
jaoks, PSA valmistab esiamortisaatoreid. KYB on üks maailma suurimaid 
originaalvarustuse amortisaatorite tootjaid, kusjuures peaaegu iga neljas kogu 
maailma tootmisliinidelt lahkuv sõiduk on varustatud standardvarustusse kuuluva 
KYB-ga. Sama maailmaklassi toote kvaliteet on saadaval Suurbritannia järelturul, 
sealhulgas Peugeot 407 esi-ja tagasilla jaoks.

1. Eemaldage ratas

2. Eemaldage kaitse ja keerake lahti veovõlli mutter .

3. Oluliselt tähtis on kinnitada veovõll rihmaga telje külge selliselt, et see ei kukuks 
maha ega kahjustaks veovõlli paigaldamise ajal. Samuti takistab see püsikiirusliigendi 
väljakukkumist oma pesast. Telg tuleks selle töö tegemise ajal toestada.

4. Ühendage alumine õõtshark lahti.

5.  Ühendage rööpvarda ots käänmikust lahti.

6. Võtke välja stabilisaatorivarras (stabilisaatorivarda ülemist polti kasutatakse ka 
amortisaatori (SA – shock absorber) alumise puksi fikseerimiseks).

  
7. Ühendage lahti rattarummuagregaadi 2 kronsteini.

8. Võtke veovõll rattarummuagregaadist välja.

Märkus. Lihtsam on kasutada eritööriista, kuid seda on võimalik teha ka tavaliste 
tööriistadega.

Märkus. Amortisatori väljavõtmiseks alumiselt küljelt on hiljem piisavalt ruumi.

9. Seejärel pöörake oma tähelepanu kapoti alla. Võtke välja klaasipuhastid, tõstke 
üles kapoti kummist tihend; amortisaatori korpus, tõstke välja kapotipaneel. Nüüd 
saate eemaldada ülemise kinnituse 3 kruvi (hoidke amortisaatorit ühe käega, et see 
alla ei kukuks). Ärge amortisaatori ülemist mutrit sellel momendil veel eemaldage.

10. Tõstke amortisaatoriplokk rattakoopa alt välja ja pange see hea kvaliteediga 
keerdvedru kompressorisse, mille värav asub eelistatavalt ees. Monteerige 
komponendid lahti. Monteerige kõik osad lahti ja kasutage võimalust, et kontrollida 
hoolikalt paigalduskomplekti, kaitsekomplekti ja keerdvedru. Amortisaatori 
eemaldamisel on mõistlik samal ajal vahetada välja ka nimetatud komponendid, sest 
need kõik on töötanud täpselt sama kõvasti ja hakkavad kõik kuluma.

   
Paigaldage uus KYB amortisaator, keerdvedru, kaitsekomplekt ja ülemine 
koosteüksus kompressorisse, mille värav on suletud. Ärge kasutage agregaadi 
monteerimisel kolvivarda kinnihoidmiseks näpitsaid –  haare võib kahjustada 
kolvivarda siledat kroomitud pinnakatet, mille tagajärjel ei pruugi kolvivarda 
kontakt õlitihendiga olla enam laitmatu, põhjustades enneaegse lekke. Monteeritud 
vedrustusagregaat fikseeritakse rattakoopa all oma kohale, seejärel saab kõik 
teised komponendid paigaldada vastupidises järjekorras tagasi.

KYB soovitab kontrollida ratta kokkujooksu pärast amortisaatori paigaldamist autole.

KYB soovitab amortisaatoreid ja keerdvedrusid alati paigaldada paarikaupa.

Videot, mis näitab täpselt, kuidas vahetada välja Peugeot 407 esisilla vedrustust, 
saab vaadata aadressil www.youtube.com/KYBEurope.

www.kyb-europe.com
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HaynesPro
WorkshopDataTM 

kõige laiaulatuslikum 
tehniline andmebaas

Teie töökoja jaoks.

workshopdata.com/touch

HaynesPro WorkshopDataTM võimaldab 
professionaalsel mehaanikul diagnoosida, 
hooldada ja remontida kaasaegseid sõidukeid. 
See koosneb kolmest eraldi hooldusmoodulist.

Smart vähendab teadaolevate probleemide 
lahendamisele kulutatavat aega, pakkudes 
veaparandusi, mis pärinevad tootjatelt ja 
tööstusharu spetsialistidelt.

Electronics on elektrisüsteemide moodul, mis 
sisaldab ainulaadset elektroonikaabi VESA, mis 
suunab mehaanikuid kiire ja täpse süsteemi 
identi� tseerimise ning komponendi vigade 
juurde.

Tech näitab intuitiivset ja olulist tehnilist teavet 
tehniku sõrmeotste all.

Proovige WorkshopData tasuta versiooni, 
*registreerimine pole nõutav.

AD Baltic on HaynesPro ametlik edasimüüja 
Baltikumis.

Proovige meie tasuta eelvaadet* nüüd!

AJUSA kataloog on järelturul üks 
mahukamatest, pakkudes üle 100000 
tooteviite. AJUSA käivitas oma hiljutise õli 
toitetorude tootegrupi kolm aastat tagasi ja on 
juba saanud üle 800 tooteviite peamistele 
turbolaadijate tootjatele. Lisaks sellele käivitas 
AJUSA oma teise, turbolaadijate tihendite 
kataloogi, milles on üle 850 tooteviite, mis 
katavad suurema osa Garretti, Holseti, 
Borgwarneri, Mitsubishi, IHI, Toyota ja Hitachi 
turbolaadijate vajadustest. Ajusa kataloogid on 
kättesaadavad nii paberil kui ka TecAlliance 
(Tec Doc) formaadis.

AJUSA traditsiooniline tootegrupp on 
plokikaane tihendid. AJUSA alustas 
Hispaanias 45 aastat tagasi ja ettevõttest on 
saanud ainuke sõltumatu tootja, kes pakub 
oma toodete täispaketti nii Euroopa kui ka 
Aasia sõiduautode, tarbeveokite ja 
raskeveokite tootjatele. AJUSA projekteerib, 
toodab ja turustab mitmesuguseid MLS, 
FiberMax ja kiud-kummi, metall-kummi 
tihendeid. 

Toodete täiuslikkuse võtmeks on meie kõikide 
tootegruppide kvaliteet. AJUSA kasutab oma 
kõikides tootmisprotsessides uusimat 
tehnoloogiat ning ettevõttel on uurimis-ja 
katsetuskeskus, kus rullpinkidel taasluuakse 
AJUSA toodete kasutamise reaalsed 
olukorrad.
Teiseks AJUSA eeliseks on see, et AJUSA 
pakub oma klientidele tehnilisi aruandeid; 
soovitusi toodete paigaldamiseks ja 
kasutamiseks. 

Lisaks tehnilistele aruannetele viivad AJUSA 
kogemustega töötajad  kogu maailma 
klientidele tasuta läbi tehnilisi kursusi ja 
avaldavad kõikide toodete paigaldamisega 
seotud videomaterjale. Neid videomaterjale 

saab vaadata Internetis AJUSA YouTube 
kanalis, platvormis, kus iga video on kasutaja 
otsingu lihtsustamiseks seotud viitetootega.
AJUSA konkurentsieeliseks on turvaline 
pakend ja tarnekiirus. 2016. aasta tellimuste 
täitmise määr oli 99,4%. 
Nutikad sildid, mille AJUSA kinnitab kõikidele 
oma toodetele, muudavad samuti meie töö 
klientidega lihtsamaks, kuna nad sisaldavad 
märkimisväärses koguses teavet. Siltidel on 

AJUSA lai tootevalik on esitatud kataloogis, mis sisaldab enam kui 100000 
tihendikomplekti, 190 hüdraulilist tõsteseadet ja 1568 nukkvõlli.  

Autotööstuse t ipptase

AJUSA - järelturu
rahvusvaheline müügiliider

QR kood, mis võimaldab Teil vaadata kogu 
tootega seotud teavet ekraanil ning ka 360° 
fotodel. Lisaväärtuseks on see, et AJUSA 
pakub järelturul suurepärast klienditeenindust. 
Ettevõttes on eraldi osakond, mis vastutab 
võimalikult lühikese aja jooksul e-posti, telefoni 
ja Interneti kaudu saabunud tehnilistele 
päringutele vastamise eest.

AJUSA töötab tippkvaliteediga materjalidega. 
Kvaliteediosakond viib läbi põhjalikke 
kontrollimisi nii toormaterjalide vastuvõtmisel 
kui ka valmistoodete korral, tagades alati 
kõrgeima kvaliteediga tooted. Ajusa on 
sertifitseeritud vastavalt ISO 9001 standardile, 
keskendudes ettevõttes kvaliteedijuhtimise 
üldistele elementidele ja ISO / TS 16949  
standardi nõuete täitmisele.

 AJUSA garanteer i tud  kva l i tee t

AJUSA kasutab oma 
tootmisprotsessides kõige 
uuemat tehnoloogiat ja ettevõttel 
on uurimis- ja testimiskeskus.
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Tänapäeva ühiskond ei saa olenemata heaolu tasemest funktsioneerida 
või ellu jääda ilma piisava ja regulaarse energiavarustuseta, mis tähendab, 
et terve energiatsükli protsess (hankimine, töötlemine ja varustamine) 
moodustab globaalse majandussüsteemi tähtsa osa.

Alljärgnev, 2013. aastast pärinev skeem klassifi tseerib energiatarbimise 
vastavalt selle allikale globaalsel tasemel. Kõigist teadaolevatest 
energiaallikatest on mõned saastavamad ja mõned ökonoomsemad kui 
teised.

Energiaallikas

SISSEJUHATUS

Aastate jooksul on autotööstuses tehtud palju tehnoloogilisi uuendusi, 
kuid elektrisõiduki kasutuselevõtmine on kahtlemata neist üks kõige olu-
lisemaid.
Esimesed elektrisõidukid pärinevad 1839. aastast ja need valmistas 
Robert Anderson. Elektrienergia salvestati mittelaetavatesse akudesse. 
Laetavate akude leiutamisega 1880. aastal sai elektrisõidukite 
masstootmine alguse juba enne sisepõlemismootoriga sõidukeid.
1899. aastal purustas elektrisõiduk La Jamais Contente (inglise keeles 
The Never Satisfi ed) kiirusrekordi, sõites 105 km/h tänu Thomas Edisoni 
NiFe-akudele. Oma kõrgajal moodustas elektriautode müük kõigi autode 
müügist 90%.
Kõigest hoolimata elektrisõidukite tootmine siiski seiskus, sest nende 
sõiduulatus ja jõudlus olid suhteliselt väikesed. Teisalt arenesid 
sisepõlemismootoriga sõidukid palju kiiremini, peamiselt tänu 
lennukimootori väljatöötamisele.

Tänapäeval on paljud tootjad tänu IGBT-transistoride ja suurema 
mahutavusega akude väljatöötamisele üha suurema surve all investeerida 
elektrisõidukitesse. Peamine eesmärk on tagada tõhusam energiakasutus 
ja ühes sellega vähendada fossiilkütuse heidet.
Lähitulevikus ei võimalda veel akulaadimise taristu asendada 
sisepõlemismootoriga sõidukeid elektrisõidukitega ning paljude mudelite 
kasutamine on aku eluea ja laadimise kestuse tõttu piiratud. Need on 
tegurid, mis takistavad elektrisõidukit täies mahus rakendamast.
Enamik elektrisõidukeid läbib praegu siiski vähem kui 60 km päevas ja 
sõidab peamiselt linnapiirkondades. Sellise vahemaa suudab enamik nii-
suguseid sõidukeid läbida probleemideta.
Ent kiiremate laadimissüsteemide (alalisvool) väljatöötamine ja 
uue põlvkonna laetavate liitiumioonakude kättesaadavus tõotavad 
elektrisõidukitele edukamat tulevikku.

ELEKTRISÕIDUKI OTSUSTAVAD TEGURID

Selleks, et elektrienergia annaks jätkusuutlikkuse eeliseid, ei tohi see 
pärineda tuuma lõhustumist kasutavatest tehastest või jaamadest, 
vaid see peab olema saadud taastuvast energiast ja tuleviku 
tuumaelektrijaamadest.

Pealegi ennustavad prognoosid nõudluse suurenemist tulevikus, mis võib 
ohustada praeguse energiasüsteemi jätkusuutlikkust. Seetõttu püütakse 

arendada taastuvat energiat ja suurendada elektrijaotuse tõhusust.

Selleks, et elektrisõiduk oleks kasutatav laias ulatuses, on olenevalt riigist 
vaja põhjalikult muuta praegust energiasüsteemi alates tootmisest kuni 
lõppetapini jaotusahelas.

WWW.EURECAR.ORG — 3
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Kui sisepõlemismootoriga sõiduk on analüüsinud oma jõudlust 
kütusepaagist ratasteni ja kõnealune elektrisõiduk on analüüsinud 
oma jõudlust akudest ratasteni, võime näha, et elektrisõiduki jõudlus 

on sisepõlemismootori (diiselmootor, mis on varustatud start-stop-
süsteemi, Euro V, regeneratiivpidurduse ja teiste tõhusust suurendavate 
täiustustega) omast ülekaalukalt parem.

Energiatõhusus

Kuid võttes võrdlemisel aluseks elektrienergia tootmise naftast ja 
arvestades analüüsi naftapuuraugust ratasteni, siis ei ole elektrisõiduki 
tõhusus diiselsõiduki omast kuigi palju parem.

Järelikult ei pea elektrienergia pärinema süsivesinikupõhistest allikatest.

Lisaks peaks see võimaluse piires olema kättesaadav tarbimiskohas 
endas.
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Te ei pruugi seda teada, kuid on olemas üks asi, mis eristab meie 
tooteid kõikidest teistest. Iga Metelli Groupi poolt valmistatud varuosa 
kavandati ühe ja sama eesmärgiga – see peab vastama või olema parem 
asendatavast OEM varuosast.

Mõistagi vastavad meie varuosad originaalosade suhtes kehtivatele 
samadele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele.  Ja sarnaselt OEM varuosadele 
katsetatakse meie varuosasid pärast arvutisimulatsiooni tegelikes 
tingimustes (tehases ja maanteel). Seejärel pakime need vastavalt Teie 
erinõudmistele – meie selleks otstarbeks kavandatud pakendisse.

Sellisel viisil tagame iga asendatava autovaruosa vastavuse samadele 
või kõrgemetele kvaliteedistandarditele. Te võite isegi öelda, et just see 
muudab meie varuosad võrreldes eelnevatega oluliselt reaalsemateks. 

Meie konkurentsieelistega tutvumiseks külastage palun meie veebisaiti 
www.metelligroup.it

TÕELISED VARUOSAD
TÕELISELT TOOTJALT

4 — WWW.EURECAR.ORG

Keskkonnamõju
Elektrisõiduki peamine eelis seisneb selles, et see ei eralda heitgaase, 
ükskõik kus seda ka ei käitataks. Uuringud näitavad, et 1000 
elektrisõiduki kasutuselevõtmisega linnas jääb aastas õhku paiskamata 
30 000 kg heitgaasi ja rohkem kui kaks tonni CO2.

Elektrisõidukite teine suurepärane eelis on see, et need on peaaegu 
müratud. Elektrimootorid tekitavad väga vähe detsibelle. Vaikse 
sõiduki juhtimine ilma igasuguste sisepõlemismootorist lähtuvate 
vibratsioonideta on väärtuslik positiivne fakt.

Teisest küljest mõjutab müra puudumine jalakäijate ja maanteel sõitvate 
ratturite „kuulmise“ ohutust.

EUROOPA TÜÜBIKINNITUSED JA MÄÄRUSED

Maanteel sõitev elektrisõiduk peab vastama komplektile tüübikinnituse 
määrustele, mis puudutavad eelkõige ohutuse ja keskkonna küsimusi 
ning, milles on kindlaks määratud erinõuded.

Euroopas kehtib ECE määrus 100, mis sisaldab erinõudeid 
elektrisõidukite valmistamise ja kasutusohutuse kohta. 4. detsembril 
2010. aastal jõustus seeria nimetatud määruse parandusi 01, mis 
muutusid kohustuslikuks kaks aastat hiljem.

ECE määrus 100.00 kehtib ainult elektrisõidukite kohta ning see 
ei hõlma hübriidsõidukeid ega M- ja N-kategooria sõidukeid, mille 
maksimaalne kiirus ületab 25 km/h. Nimetatud määrus sätestab nõuded 
konstruktsioonile (kaitse seoses elektriliste kontaktide, isolatsiooni- ja 
koormustakistusega), talitlusele ja vesinikuheidetele.

ECE määrus 100.01 on eelmise määruse arendus. See määrus 
hõlmab rakenduse ulatusse jäävaid hübriidsõidukeid. Lisatud on uusi 
määruse punkte või olemasolevaid on muudetud, nagu näiteks antakse 
uus määratlus kõrgpingele, mis jääb alalisvoolu puhul vahemikku 
60–1500 V ja vahelduvvoolu puhul vahemikku 30–1000 V. Ohutuse 
valdkonnas on sätestatud nõuded pistikühendustele, kõrgpingekaabli 
isolatsioon peab olema märgistatud oranžiga ning muude punktide 
seas on muudetud mõõtmisprotseduure, mis eraldavad alalisvoolu- ja 
vahelduvvooluahelaid.

Allpool on loetletud teised üldised artiklid, mis mõjutavad konkreetselt 
elektrisõidukeid.

  R10 määratleb sõidukite elektromagnetilise 
ühilduvuse elektromagnetlaine kiirguse ja sellele 
vastupanuvõime suhtes.

  R13 ja R13H käsitlevad sõiduautode ja tarbesõidukite 
pidurdamist, kusjuures arvesse on võetud ka 
elektrisõidukite regeneratiivpidurdussüsteemi.

  R79 määratleb rooliajamite konstruktsiooni tunnused, 
nendele mehhanismidele mõjuvad maksimaalsed 

jõud ja sisaldab muid määrusi, mis käsitlevad sõiduki 
elektroonilisi juhtsüsteeme.

  R85 määratleb mootorite võimsuse. Ühele lisale on 
lisatud elektriliste veomootorite võimsuse arvutus 
kasuliku võimsuse testi korral ja teisele maksimaalsel 
võimsusel 30 minuti jooksul.

  R94 ja R95 käsitlevad sõidukis viibivate reisijate kaitset 
laup- ja tagant kokkupõrke korral.

  R101 käsitleb CO2 heiteid ja kütusekulu sisepõlemis- 
ja hübriidmootorites ning elektrimootorite elektrikulu ja 
sõiduulatust.

 
Direktiiv 2000/53 määratleb sõiduki kasutusea lõpu 
ja direktiiv 2005/64 määratleb sõiduki tüübikinnituse 
tingimused ning sõiduki sobivuse korduvkasutuseks ja 
ringlussevõtuks ning väärtuse. Nimetatud määrused 
on elektrisõiduki puhul olulised, sest elektrisõidukite 
konstrueerimisel ja tootmisel tuleks arvesse võtta akude 
keskkonnamõju seoses nende valmistamise, kasutamise 
ja ümbertöötamisega.

Väljaspool Euroopat kehtivad teised, elektrisõidukite 
suhtes spetsiifi lised määrused nagu USA „Federal Motor 
Vehicle Safety Standards” (föderaalsed mootorsõiduki 
ohutusstandardid) ja Jaapani „Attachment 110 & 111“ (lisa 
110 ja 111). Need globaalsed jõud on pioneerid nimetatud 
sõidukite konstrueerimises ja valmistamises.

Euroopa tasemel koolitab iga tootja ise oma operaatorid 
välja kõrgpingega seotud tööde tegemiseks elektrisõidukil. 
Euroopa määrused, mis reguleerivad kõrgpingega 
seotud töid, on EN 50110-1 ja EN 50110-2. Need 
hõlmavad mitmeid osi nagu direktiiv 89/391/EMÜ, mis 
käsitleb meetmete rakendamist töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamise edendamiseks.



20 21
WWW.EURECAR.ORG — 5

E
U
R
O
O
P
A 

T
Ü
Ü
B
I
K
I
N
N
I
T
U
S
E
D 

J
A
 
M
Ä
Ä
R
U
S
E
D

ELEKTRISÕIDUKI ÜLDINE ÜLESEHITUS

Üldiselt kasutatakse enamikus elektrisõidukites väga sarnaseid komponente nende käitamiseks. Allpool on näidatud Renault ZOE kõige tähtsamad 
elektrilised komponendid.

Võrgu tüüp
Üldreeglina koosneb elektrisõiduk 12-voldisest võrgust ning 
multipleksvõrkude rühmast side pidamiseks erinevate juhtseadmete ja 
150–400-voldise kõrgpingevõrgu vahel.

12-voldine võrk.  Selle võrgu funktsioon on sama nagu tavapärasel 
sõidukil. Seda kasutatakse kõigis ohutussüsteemides (aktiivsed ja 
passiivsed), 12 V aku laadimises, valgustuses, mugavusfunktsioonides, 
elektroonikaseadmete toitega varustamisel jne. 

Multipleksvõrgud.  Kõiki elektrisõidukis olevaid süsteeme, 
sealhulgas kõrgepingevõrgu haldamiseks ettenähtud süsteemi, juhivad 
juhtseadmed, millel on vaja üksteisega sidet pidada. Seadmetevaheline 
side toimub multiplekssüsteemi kaudu nagu tavapärases sõidukis.

Kõrgepingevõrk.  Elektrilise ülekandesüsteemi juhtimiseks on 
vajalik erirühm komponente. Tavaliselt on need elektrilaadimispunkt, 
veoaku, muundur ja pidurisüsteem, mis ühendab elektrilise 
regeneratiivpiduri mehaanilise piduriga. Samuti sisaldab see 
kliimaseadet nii veoakule kui ka kabiinile. Ülejäänud sõiduki 
komponendid on samasugused nagu tavapärasel sõidukil.

Elektrilise ülekandesüsteemi üldine talitlus
Elektrisõidukite varustamiseks energiaga kasutatakse 
kodumajapidamise elektrivõrgust, linna kiirlaadimisjaamast ja 
regeneratiivpidurdusest saadud elektrivoolu.

Võimsus, mida elektriline ülekandesüsteem vajab, salvestatakse suure 
mahutavusega akus, mida nimetatakse veoakuks. Akust suunatakse 

alalisvool jaoturi kaudu muundurisse, kus see vool muudetakse 
vahelduvvooluks. Vahelduvvooluga toidetakse elektrimootorit, mis 
genereerib pöörlemisliikumise. Pöörlemisliikumine kantakse üle 
reduktorisse, et saavutada veorataste sobiv käitamine.

6 — WWW.EURECAR.ORG

ÜLEKANDESÜSTEEMI PÕHIKOMPONENDID

Elektrilaadimispunkt ja laadija
Elektrisõiduki ostmisel on alati nõutav laadimisterminal, kuhu saab 
sõiduki ühendada ja akut laadida. Sõiduki ühendamiseks kasutatakse 
laadimispunkti, mis võib vastu võtta erinevat toidet olenevalt sellest, 
kas laeng on ühe- või kolmefaasiline.

Kodumajapidamise elektrisüsteemis on vahelduvvool. Seda ei saa oma 
olemuse tõttu salvestada akus. Akus salvestatud ja sealt edastatud 
vool on olenemata liigist alalisvool. Seetõttu on vaja trafot, et muuta 

kodumajapidamise vahelduvvool aku alalisvooluks.

Suurema mugavuse tagamiseks ja 220 V voolu ühendamiseks otse 
tarnivad paljud tootjad laadija koos sõiduki endaga. See laadija juhib 
laadimisprotsessi ja muudab vahelduvvoolu veoaku töötamiseks 
nõutavaks alalisvooluks. Lisaks luuakse side laadija ja laadimisterminali 
vahel.
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Nende laadijate puudus seisneb selles, et need võtavad ruumi ja suurendavad sõiduki kaalu.

Laadimise tüübid

Erinevat tüüpi akud nõuavad erineval viisil laadimist. See tähendab, 
et turul on saadaval suur valik erinevaid laadijaid ning kõige sobivama 
valimiseks tuleks tootjaga nõu pidada.
Mida suurem elektriline võimsus teil kasutada on, seda vähem aega 
nõuab aku laadimine. Olenevalt kasutatavast võimsusest ja elektrivoolu 
tüübist on kolme tüüpi laadimist:

• Tavapärane laadimine: kasutab kodu elektrisüsteemi 
ühefaasilise voolu intensiivsust ja tavapärast elektripinget (olenevalt 
lepingulisest võimsusest 3,7–11 kW, 230 volti).

• Poolkiire laadimine: kasutatakse linna ja garaaži 
laadimisterminalides, mis kasutavad tavaliselt kolmefaasilist 
vahelduvvoolu. Võimaldab suuremat võimsust kui kodu elektrivõrgud, 
vähendades laadimisaega märkimisväärselt (1 tund).

• Kiirlaadimine: kiirlaadijad töötavad 125-ampriste voolude 
ja 500-voldiste pingetega, mis võimaldab saada umbes 60 kW 
võimsuse väljundi. Seda laadimist tuleb vaadata kui sõiduulatuse 
pikendamist või mugavuslaadimist. Teist tüüpi laadimisega võrreldes 
lüheneb aku laadimisaeg märkimisväärselt.

Laadimisprotokollid ja pistikühendused

Elektrisõidukite tootjad on koostanud oma enda sideprotokollid, 
mis moodustavad aku laadimisprotsesside osa. Protokollides on 
määratud kindlaks aku olek, laadimistase, kaitse laadimise ajal ja 
laadimisprotsess. Erinevate protokollide ja pistikühenduste vahelise 
ühildamatuse tõttu nii sides kui ka pistikühenduse konstruktsioonis 

püüavad tootjad oma laadimissüsteeme standardiseerida, mis on 
seotud mõningase raskusega.

Erinevatel turgudel võime leida erinevaid standardiseeritud 
laadimisprotokolle:

WWW.EURECAR.ORG — 7

• Mennekes pistikühendus  on standard number üks Euroopas. Pistikühendus põhineb rahvusvahelisel standardil IEC 62196 (Rahvusvaheline 
Elektrotehnikakomisjon).

8 — WWW.EURECAR.ORG

Mennekeselt on saadaval segavariant laadimiseks alalisvooluga. Seda nimetatakse Mennekes CCS Combined Charging System (kombineeritud 
laadimissüsteem) ning see koosneb kahest lisakontaktist alalisvoolu + ja – jaoks. Nimetatud süsteem võimaldab kiirlaadimist võimsusega kuni 100 
kW.

• SAE J1772 või Yazaki  on välja töötatud USA-s ning mõeldud ainult Ameerika standardi jaoks.

On olemas segavariant SAE J1772 laadimiseks alalisvooluga. Seda nimetatakse SAE CCS Combined Coupler System (kombineeritud 
ühendussüsteem), mis koosneb kahest lisakontaktist alalisvoolu + ja – jaoks. Nimetatud süsteem võimaldab kiirlaadimist võimsusega kuni 90 kW.

kuni
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• CHAdeMO pistikühendus:  CHArge de MOve (ingl charge to move – lae, et liikuda) jaapanlastelt „kohvipausi tegemiseks“. See on Jaapani 
standard kiirlaadimiseks. Pistikühendus on välja töötatud üksnes alalisvoolu jaoks ning lukustussüsteem on manuaalne.

Pistikute laia valiku tõttu varustavad mõned tootjad oma sõidukid rohkem kui ühte tüüpi pistikupesaga (üks tavapäraseks laadimiseks kodus ja 
teine kiirlaadimiseks).

Veoaku

See on element, milles salvestatud keemiline energia muundatakse 
ühendamisel elektriahelaga elektrienergiaks, mis on vajalik töö 
tegemiseks. Veoaku paikneb tavaliselt sõiduki põranda all, mis aitab 
tasakaalustada kaalu sõiduki esi- ja tagaosa vahel ning säilitada 
madalat raskuskeset. See aitab saavutada optimaalset veojõudu ja 
tagab sõiduki suurepärase stabiilsuse.

Veoakusid on erinevat tüüpi. Peamine erinevus akude ning nende poolt 
arendatava võimsuse ja pinge vahel seisneb peamiselt positiivsete 
ja negatiivsete elektroodide valmistamiseks kasutatud materjalides. 
Allpool on loetletud tuntuimad akud.

10 — WWW.EURECAR.ORG

Liitiumioonakud on kõige viimane saavutus akude vallas. Uute 
materjalide, nagu liitium, kasutamine on teinud võimalikuks suurte 
energiatiheduste ja suure tõhususe saavutamise, eemaldanud 
mäluefekti ja kõrvaldanud hooldusvajaduse ning lihtsustanud 
ümbertöötamist.

Sellist tüüpi aku on valmistatud paljudest akuelementidest, mis on 
grupeeritud moodulitesse ja jaotatud plokkidesse. Allpool oleval pildil 
on näitena esitatud veoaku, mis koosneb 192 akuelemendist, mis on 
jaotatud 96 elemendiks ja ühendatud järjestikku. Konkreetselt selle aku 
nimipinge on 360 V ja see võib töötada maksimaalsel pingel 400 volti. 
Aku energiamahutavus on umbes 22 kWh ning see võimaldab umbes 
150 km pikkust sõiduulatust.

Aku tüüp Plii-
hape

Nikkel-
kaadmium

Nikkel-
metallhüdriid

Naatrium-nikkel 
(Zebra)

Liitiumioon

Negatiivse elektroodi 
materjal

Plii Kaadmium Metallhüdriidid Naatrium Grafi idid, nitriidid 
ja liitiumisulamid

Positiivse elektroodi 
materjal

Pliioksiid Nikkelhüdroksiid Nikkelhüdroksiid Nikkel Liitiumkoobalt-
oksiid, 
vanaadium-
oksiid...

Elektrolüüt Väävel-
hape

Kaalium-
hüdroksiid

Kaaliumhüdroksiid Naatriumnikkelkloriid Orgaaniline 
lahusti + 
liitiumisool

Energia/kaal (E/kg) 30 - 50 48 - 80 60 - 120 120 110 - 160
Pinge elemendi kohta (V) 2 1.25 1.25 2.6 3.70
Kestvus (laadimis-/
tühjendustsüklid)

1000 500 1000 1000-2000 4000

Laadimisaeg (h) 8 - 16 10 - 14 2 - 4 - 2 - 4
Isetühjenemine kuus (% 
kogulaengust)

5 30 20 - 25

Laadimise kasutegur 82.5 72.5 70 92.5 90
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Märkus.  Mõnede keerukamate sõidukite nagu Tesla Model S aku 
sisaldab üle 8000 elemendi. Sellise aku mahutavus on 100 kW/h ning 
sõiduulatus laadimiste vahel rohkem kui 500 km.

Energiatõhususe suurendamiseks on nimetatud akud varustatud 
autonoomse jahutussüsteemiga, mis säilitab elemendid optimaalsel 
töötemperatuuril. Sellisel juhul kasutatakse jahutusainet, mis jahutab 
aurusti ja puhuri kasutamise kaudu õhuvoolu, mis läbib kõiki aku 
mooduleid.

Nende veoakude laadimise ja tühjenduse pinged ühe elemendi 
kohta peaksid jääma tootja poolt kindlaksmääratud piirväärtustesse. 
Selleks ühendatakse elektrooniline juhtimissüsteem, mis jälgib ja 
tasakaalustab laadimis-/tühjendustsükleid ning nende nõuetekohast 

toimimist. Juhtimissüsteemi jaoks on nõutavad sellised komponendid 
nagu temperatuuriandurid, vooluandurid, sulavkaitsmed, takistid jms.

Akude ohutuse tagamiseks lisatakse bipolaarne kaitselüliti, 
mis võimaldab veoaku positiivset ja negatiivset klemmi sõiduki 
ülejäänud paigaldisest lahti ühendada. See on ohutussüsteem, mis 
välistab ohtlike voolutugevuste esinemise ülejäänud juhtmetes ja 
kõrgpingekomponentides.

Teine vajalik komponent veoaku vastupidavuse ja nõuetekohase 
töötamise tagamiseks on elektrooniline fi lter, mis ühendatakse 
negatiivse klemmiga. Filter summutab seda läbivas voolus sisalduvaid 
harmoonikuid.

Muundur
Muundur on mõeldud veoaku alalisvoolu muutmiseks 
kolmefaasiliseks vahelduvvooluks, et võimaldada suure jõudlusega 
mootori töötamist. Peale selle muundab see aeglustamise ajal 

mootori poolt genereeritud elektrienergia tagasi alalisvooluks, et 
suunata see akusse salvestamiseks.
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Veomootor on elektrisõiduki ülesehituses tähtis komponent. See 
muudab elektrienergia ratastele rakendatavaks mehaaniliseks 
energiaks.

Elektrimootori tööpõhimõte seisneb magnetvälja indutseerimises, 
mille korral staatori poolt genereeritud magnetväli toimib koos rootori 
poolt genereeritud magnetväljaga. Kahe välja vaheline koostoimimine 
või „kokkupõrge“ põhjustab elektrimootori võlli pöörlemise. Sellised 

mootorid võivad sõiduki aeglustamisel töötada ka generaatorina, 
tagades varustamise vahelduvvooluga, mis seejärel muundatakse 
alalisvooluks (muunduris), et see akus salvestada.

Nende seadmete üheks põhikomponendiks on staator, mis püsib 
liikumatuna ja milles paiknevad vasest induktsioonmähised nagu 
joonisel on näidatud. Teiseks põhikomponendiks on rootor, mis on 
magnetsüdamik ning mis kannab pöörlemisel liikumise üle reduktorile.

Mootori tüüp

Elektrimootoreid on põhiliselt kahte tüüpi: sünkroon- ja 
asünkroonmootorid. Nendevaheline erinevus seisneb selles, kuidas 
nad töötavad.

Sünkroonmootorites on rootori pöörlemissagedus samasugune nagu 
staatori magnetvälja pöörlemissagedus. Seevastu asünkroon- või 

induktsioonmootorites on rootori pöörlemissagedus alati väiksem kui 
staatori magnetvälja pöörlemissagedus.

Näiteks, Renault ZOE ja Nissan Leaf kasutavad sünkroonmootoreid 
ning Tesla kasutab asünkroonmootoreid.

Elektriline veomootor + reduktor

Tähtis!  Ärge kasutage elektrisõidukitel olevat 12-voldist 
süsteemi mis tahes muu tavapärase sõiduki käivitamiseks. 
Madalpingesüsteemi kaudu edastatud elektrivool ei ole ette nähtud 
sisepõlemismootoriga sõiduki starteri jaoks nõutava võimsustarbe 
toetamiseks.

Selleks, et vältida jõuseadme komponentide (muundur, laadija, 
elektrimootor, reduktor jne) ülekuumenemist, paigaldatakse 
vesijahutussüsteem. Temperatuur kõigub jahutussüsteemis 50 °C 
ümber ning kasutamise korral koos temperatuurianduriga ei ole 
termostaat nõutav.

Muunduri ja elektrimootori vaheline side toimub spetsiaalse 
juhtmestiku kaudu. Kõik kõrgepingekaablid on varjestatud, et 
vältida parasiitpinget nii palju kui võimalik.

Muundur omakorda juhib staatori faaside sisselülitamist 
olenevalt rootori asendist, võimsuse vajadusest, 
regeneratiivpidurdusest ja sellest, kas sõiduk liigub edaspidi või 
tagurpidi.

Peale selle alaldab muundur veoaku pinge madalpingeks, et 
varustada toitega 12-voldiseid tarviteid ja laadida ka väikest 
12-voldist akut.
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Täht- ja kolmnurkühendusega mootori pöörlemisjõud on samasugune. 
Kuid juhul, kui faasid on ühendatud kolmnurkühendusse, on intensiivsus 
ja mootori pöördemoment väiksemad võrreldes tähtühendusse 
ühendatud mootoriga, samal ajal on pöörlemissagedus ja pinge 
suuremad. Teisest küljest, kui faasid on ühendatud tähtühendusse, on 

pöörlemissagedus ja pinge väiksemad võrreldes kolmnurkühenduse 
konfi guratsiooniga, seevastu intensiivsus ja mootori pöördemoment on 
suuremad. Seega on elektrisõidukites kasutatavad mootorid tavaliselt 
ühendatud tähtühendusse, et saavutada maksimaalne mootori 
pöördemoment.
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Staator

See komponent on sünkroon- ja asünkroonmootorites praktiliselt 
sama. Tavaliselt on staator kolmefaasiline ning see koosneb kolmest 
mähisest, mis on jaotatud ühtlaselt ümber selle korpuse. Mähiseid 
nimetatakse tavaliselt U-, V- ja W-mähisteks.

Olenevalt sellest, kuidas mähised on ümber oma korpuse jaotatud, 
saavutatakse suurem või väiksem arv magnetpoolusi.

Mähised võib ühendada tähtühendusse (kõik mähiste lõpud 
ühendatakse kokku ühte punkti) või kolmnurkühendusse (ühendus 
tehakse iga faasi otsas põhimõttel, et süsteemi varustamine tagatakse 
läbi ühenduspunktide). Alljärgneval joonisel on näidatud need kaks 
ühenduse tüüpi, millel 220 V toitepinge ja 10 A voolutugevuse korral on 
nende liinides erinevad intensiivsused ja pinged.

Rootor

Olenevalt sellest, kas mootor on sünkroonne või asünkroonne, võib 
sellel olla ühte või teist tüüpi rootor. Asünkroonmootoritel on 

lühisrootor. Seevastu sünkroonmootorites kasutatakse tavaliselt 
püsimagnetrootorit.

•  Lühisrootor koosneb mähisetraatidest (tavaliselt vask), mis on 
jaotatud ühtlaselt ümber rootori servade. Mähisetraatide otsad on 
lukustusrõnga kaudu lühistatud. Staatori magnetväli indutseerib roo-

toris elektrivoolu, mis tekitab rootoris magnetvälja, mis on vajalik võlli 
pöörlemise käivitamiseks.

14 — WWW.EURECAR.ORG

   Püsimagnetrootor ei pea „tekitama“ magnetvälja toiteallikast 
saadava elektrivoolu toimel, sest magnetid genereerivad magnetvälja 

ise. Sellist tüüpi magneti materjalina kasutatakse tavaliselt 
neodüümiumi.

Reduktorülekanne

Suur elektrimootori pöörete arv (12 000 p/min) ja suur pöördemoment 
tähendavad, et elektrisõidukid ei vaja mingit tüüpi käigukasti. Kuna 
elektrimootor on võimeline kandma jõudu üle momendist 0 (tühikäik 
pole nõutav), siis kõrvaldab see ka vajaduse sidurisüsteemi järele.

Siiski on vaja paigaldada aeglustussüsteem (reduktorülekanne), et 
muuta elektrimootori suur pöörlemissagedus pidurdamisel rakendata-
vaks pöördemomendiks.

Reduktorülekanne koosneb elektrimootori võllist (rootor), reduktori 
hammasrattast ja tavapärasest diferentsiaalist.

Tagurpidi sõitmiseks ei ole vaja ka kolmanda hammasratta sidestust, sest selleks piisab elektrimootori pöörlemissuuna ümbermuutmisest.

   Faasirootor sisaldab sisemuses paiknevat vaskmähist, mis on 
ühendatud kahe samale võllile paigaldatud kontaktrõngaga. Kontakt-
rõngad saavad püsienergiat harjade kaudu, et toita rootori mähist, 

mille otstarbeks on genereerida rootoris magnetväli.
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Tehnoloogia maailma kõige 
usaldusväärsematele autodele. 
Kes selle leiutas ?

VARTA®  tootevalik on loodud tänapäeva autoturu tarbeks, pakkudes õiget tüüpi 
akut igale autole. VARTA SILVER AGM ja BLUE EFB akud on uusimaks täiendu-
seks meie tootevalikus. Mõlemat toodet iseloomustab tugevam käivitusvool, 
pikem eluiga ning enam kui kolm korda suurem vastupidavus tsüklilisele kasutu-
sele võrreldes tavaliste akudega. Meie keskkonnasõbralik tootmisprotsess tagab 
puhtama keskonna. Kui ka Teie vajate võimast, kvaliteetset ning usaldusväärset 
akut, siis valige Varta AGM või EFB.

Rohkem infot leiad: www.varta-automotive.com

Kõige algus on
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REGENERATIIVPIDURDUSSÜSTEEM

On normaalne, kui elektrisõidukis kasutatakse erinevaid pidurisüsteeme, 
kuid juhi seisukohalt peab pidurisüsteem toimima ühe pidurdusjõuna. 
Pidurdusseadmestik koosneb klassikalisest hüdraulilisest süsteemist 
ja regeneratiivpidurdussüsteemist, mille korral sekkub elektriline 
veomootor (töötades voolugeneraatorina).

Tavapärasel pidurisüsteemil (hüdrauliline) on tavaliselt pidurivõimendi, 
mis töötab vaakumis. Traditsioonilises sõidukis pärineb vaakum 
sisselasketorustikust (bensiinimootor) või piduripedaalist (diiselmootor). 
Elektrisõiduki puhul saab vaakumit tekitada ainult kahel viisil:

  elektrilise vaakumpumbaga, mis aktiveeritakse vastavalt 
pidurivõimendile paigaldatud rõhuandurilt saadud signaalile;

• või ABS-süsteemi puhul kasutatav elektrimootor 
genereerib hüdraulilise rõhu, mida kasutatakse 
hüdraulikakontuuris.

Sellist tüüpi sõidukites hakkab regeneratiivpidurdus tööle gaasipedaali 
vabastamisel. Sellel momendil elektrimootor seiskub, andes veojõu 
üle ratastele ning hakates funktsioneerima generaatorina. Rootori 
inerts põhjustab staatori mähistes elektromagnetilise induktsiooni, 
genereerides seeläbi vahelduvvoolu. Muunduri abil alaldatakse 
vahelduvvool alalisvooluks, et salvestada see hiljem veoakus. Mida 
rohkem piduripedaali vajutatakse ja mida suuremat survet avaldatakse, 
seda rohkem energiat akus salvestatakse.

Tänu regeneratiivpidurdusele suureneb sõiduki sõiduulatus 
märkimisväärselt, eelkõige linnasõidul. Samal ajal väheneb ka pidurite 
kulumine.

Selleks, et elektrisõiduk pidurdaks tõhusalt ja saaks veoaku laadimiseks 
suurimat kasu regeneratiivpidurdusest, on nõutav pidurisüsteem, mis 
kombineerib pidevalt mõlemat pidurisüsteemi.
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Generaatori takistusmoment sõltub osaliselt selle pöörlemissagedusest. 
Üleminekul elektrimootorist voolugeneraatoriks on lühike ajavahemik, 
mille kestel ei ole mingit tüüpi moment saadaval, kui pidurdamine peab 
olema 100% hüdrauliline. Niipea kui takistusmoment on uuesti saadaval, 
on pidurisüsteem uuesti võimeline vähendama või isegi elimineerima 

hüdraulilist pidurdamist, et saada kasu regeneratiivpidurdusest. 
Generaatori pöörlemissageduse vähenemisega ei ole takistusmoment 
võimalik. Sel momendil tuleb uuesti rakendada hüdraulilist pidurdamist.

Seetõttu lülitab elektrisõiduki pidurisüsteem juhi poolt piduripumbale genereeritud rõhu välja, et kombineerida hüdraulilist ja regeneratiivpidurdust 
olenevalt nõutud pidurdusnõuetest.
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KLIIMASEADE

Kuna sisepõlemismootor puudub, on elektrisõiduki tootjatele esitatud 
kaks küsimust:

• Kuidas töötab kliimaseadme kompressor?
• Kuidas saada kütmiseks vajalikku soojusallikat?

Mis puudutab kütmiseks vajalikku soojusallikat, siis esimesed 
elektrisõidukid olid varustatud statsionaarse küttega, milleks kasutati 
väikest kütusepaaki (bensiin või diisel) ning, mis sarnanes kodu 
kütmisega.

Teine, kaasaegsem võimalus on kasutada lisatakisteid, mis töötavad 
veoaku pingel. Süsteem sisaldab ka alljärgnevaid komponente:

Lisatakistid soojendavad läbi kontuuri ringlevat vedelikku. Need 
töötavad alati, kui sõiduk töötab ja küttefunktsioon on nõutud.
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Ole parimaks teejuhiks koos Micro-V®-ga ning hoia oma klientide mootorid 
esimesel stardipositsioonil. Saadaval 4 erinevat rihmatüüpi: Micro-V®, 
Stretch Fit®, Stop&Start ning Unique Fit. Integreeritud originaaltehnoloogia 
üheskoos, nöörid ja pikisooned, teevad Micro-V® Teie esimeseks valikuks 
originaalkvaliteedi asendamisel.
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ORIGINAALOSADE 
KVALITEEDIGA
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Sõiduulatuse suurendamiseks on paljudel elektrisõidukitel programm, 
mis on võimeline ette nägema kabiini kütmist või jahutamist sõiduki aku 
laadimise ajal. Sellisel juhul tuleb selle protsessi jaoks vajalik energia 
sõiduki aku asemel kodumajapidamise elektrisüsteemist.

Sõiduki kliimaseade võtab osa ka veoaku jahutamisest.

Teistes sõidukites nagu Renault ZOE, kasutatakse kahepoolse toimega 
kliimaseadet, mis viitab süsteemile, mis võimaldab õhu soojendamist 
ja jahutamist. Kabiinis paiknev soojusvaheti toimib kondensaatorina 
soojuse äraandmiseks või aurustina värske õhu väljapaiskamiseks. 
Mõlema soojusvaheti funktsiooni ümberpööramiseks kasutatakse 
komplekti elektroklappe. 

Külmas kontuuris kasutatakse samasid komponente nagu tavapärases 
sõidukis, ainus erinevus on see, et kliimaseadme kompressor töötab 
selle sisemusse paigaldatud elektrimootori jõul.

Sellist tüüpi kompressorid on tavaliselt tigukompressorid ning need 
asuvad sama koha peal nagu tavapärases sõidukis, s.t mootoriruumis.

Kasutatav gaas sõltub sõiduki valmistamisaastast. Kõige tavalisem on 
R-134a ja 1234-yf.
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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”.


