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Professional
Rohkem teadmisi, rohkem professionaalsust, 
parem kvaliteet. 

Infoväljaanne autoala ettevõtjatele
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Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid!

Kevad on lõpuks saabunud ja me tervitame seda uue uudiskirjaga - “AD Professional”.  
Selles leiate uudiseid meie tootevalikust, täpsemat informatsiooni toodete kohta ja 
lahendusi tehnilistele probleemidele, mis aitavad Teid Teie igapäevases töös. Meie 
eesmärk on teha uus uudiskiri kvaliteetsemaks ja sisukamaks. Uuenenud ei ole ainult 
uudiskiri vaid ka me ise oleme uuenenud. 2013 aastat oleme alustanud  energiliselt ja 
me pakume Teile mitte ainult kogu maailmas tuntud tootjate tooteid vaid ka lahendusi 
saamaks edukamaks.
AD Baltic missioon - “olla parim partner meie klientidele, töötajatele ja tarnijatele”. See 
ei ole mitte ainult ilus hüüdlause vaid ka meie tegevuse alus.

Esiteks, on AD Baltic tegevus ainulaadne, et me tegeleme ainult hulgimüügiga. Meie 
klientideks on autoremonditöökojad ja transpordiettevõtted. Me ise ei tegele jaemüü-
giga, sellega tegelevad meie kliendid ning seetõttu me ei konkureeri oma klientidega, 
vaid oleme neile partneriks ja toeks nende tegevustes.

Aastale 2013 läheme vastu uuenenult ja mõned uued projektid on veel käivitumas. Täi-
esti kindlalt aitavad juba tehtud muudatused kaasa teeninduse kvaliteedi tõusule. Kõige 
tähtsamad sammud, mis on tehtud:
- Aktiivne tootevaliku laiendamine Leedu kesklaos ja ka Eesti hulgimüügiladudes.
- Logistika. Tagame kiire tarne (1 tunni jooksul Tallinnas) ja 2 korda päevas paljudes 
Eesti piirkondades.
- Koolituste arendamine koostöös EURECAR’ga.

Ma soovin kõikidele meie klientidele ja koostööpartneritele töökat ja kasumlikku 
aastat.
Usun, et me suudame oluliselt kaasa aidata Teie edukuse kasvule. 

Lugupidamisega,
Mart Kallas
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AD uudised

ADeCAT – mugavaim otsingusüsteem

Tellimissüsteemi Extranet uudised

Teie mugavuse huvides tahame teile meelde tuletada, et pärast kauba valimist ADeCAT süsteemis, võite kauba kohe 
asetada ostukorvi, mille võite hiljem omakorda saata tellimussüsteemi Extranet  („saada ostukorv e-Commi“). Sel viisil 

puudub vajadus kopeerida kaubakoode ADeCAT süsteemist AD Baltic Extraneti süsteemi. Proovige, see on väga lihtne. 
Seega loodame, et käesolev kasulik info aitab kokku hoida aega ja teostada auto remonditööd professionaalselt ja 

kvaliteetselt.

AD Balticu uuendatud tellimise süsteem Extranet, nüüd keskmise tasemega või veelgi lihtsam, 
kus leiate rohkesti mugavamaid töötegemiseks vajalikke funktsioone.

•	 Mugavam navigatsioon
•	 Uus, kiirem kaubaotsing, mitmekesised otsingu võimalused
•	 Otsingu tulemuste jälgimine vastavalt soovile: võite jälgida laojääki või kogu kaupa
•	 Mugav ostukorvi korrastamine
•	 On toodud üksikasjalikum info kauba kohta
•	 Uus, kiire kommunikatsioonisüsteem: soovi sisestamine ühe klahvi vajutusega, teade avastatud valeinfo kohta jm. 



6

AD Sporti piduriketaste sortimendi kõrget kvaliteeti kinnitab TÜV T + M sertifikaat.

Teatame uhkusega, et AD pidurikettad on sertifitseeritud vastavalt TÜV
testimise ja monitoorimise nõuetele (TÜV Test + Monitoring).

TÜV sertifikaadiga AD pidurikettad

Teatame uhkusega, et AD piduriket-
tad on sertifitseeritud vastavalt TÜV 
testimise ja monitoorimise nõuetele 
(TÜV Test + Monitoring). See on 
veel üks tunnustus AD tootemar-
giga toodete kõrgele kvaliteedile. 
TÜV T + M sertifikaadi väljastab 
ametlik sertifitseerimiskeskus TÜV 
Rheinland ning sellega kinnitatakse, 
et toode ja selle tootmisprotsess on 
kontrollitud ning sõltumatu sertifit-
seerimisasutuse järelevalve all.

AD Sporti piDuriketASte uuS toot-

evAlik. 

Veebruari keskel täieneb AD Sporti 
piduriketaste sortiment. Uus pakkumine 
sisaldab 70 toodet kõige populaarsematele 
automudelitele. Kõik tooted on laos 
saadaval ning need tulevad müüki uute 
atraktiivsete hindadega.

AD Sporti piduriketaste efektiivne 
mustridisain tagab oluliselt lühema pi-
durdusmaa, mustuse ja gaaside tõhusa-
ma eemaldamise, parema jahutuse ja 
pikema elutsükli. Kõik avad on tehtud 
täpselt ettekavatsetud viisil, et tagada 
piduriketaste optimaalne jahutus. Ka 
atraktiivsed sälgud on disainitud hoo-

AD672551/t5  

AD673035/t5  

AD673040/t5 

AD672448/t5

toodete uudised

likalt kõiki vajalikke asjaolusid arvesse 
võttes. Muster garanteerib piduriklot-
side tõhusa puhastamise sinna töötamise 
ajal kogunevast klaasjast settekihist. AD 
Sporti piduriketaste sortimendi kõrget 
kvaliteeti kinnitab TÜV T + M sertifi-
kaat.

otSi ADeCAt´St
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toote eeliSeD

•	  Optimaalne valgustus reageer-
imisaja pikendamiseks

•	  Patenteeritud sinise triibuga 
katteklaas peegeldunud pimes-
tava valguse vähendamiseks

•	  Kuni 90% rohkem valgust 
teel (võrreldes standardsete 
halogeenlampidega)

•	 Kuni 35 m pikem valgusviht 
(võrreldes standardsete halo-
geenlampidega)

•	  Kuni 20% valgem valgus (võr-
reldes standardsete halogeen-
lampidega)

•	 Pilgupüüdjaks on spetsiaalne 
24-karaadise kullaga kaetud 
tipp ja kuldsed klemmid

•	 Juhid märkavad takistusi ja 
ohtlikke olukordi palju varem

Night Breaker on viimase viie aasta jooksul olnud kõige edukam tagantjärele 
paigaldatud autotööstustoode Osrami ajaloos ning me tähistame seda Night 

Breaker Plus lambi piiratud väljaandega.

NIGHT BREAKER PLUS piiratud väljalase - 
kuni 35 m pikem valgusviht

eCe kAtegooriA

H7

H4

NimivõimSuS

55 W

60/55 W

värvitemperAtuur

3600 k

3600 k

tooDe

64210NBl

64193NBl

võimSuSe SiSeND

58 W

75 W

NimipiNge

12 v

12 v

64193NBl-HCB i

otSi ADeCAt´St

64210NBl-HCB

toodete uudised
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SÜÜTEPOOL NGK -
tagab täiusliku käivituse

Autopargi ja turu katvus Euroopas

Sortimendi võrdlus

Sortimendikatvus Euroopas 
autotootjate lõikes

potentsiaalne

Ngk

konkurent 1

konkurent 2

konkurent 3

0               20             40            60             80            100          120          140          160          180

180 mio

165 mio

131 mio
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100%

92%

73%
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Ngk
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Uue tooterühmaga täiendab NGK, kui 
süütesüsteemi spetsialist, pakutavat 
valikut strateegilises sektoris - süütesüs-
teemis. Müügi- ja teenindusettevõtted 
saavad nüüd ottomootori süütesüsteemi 
komponendid ühe tarnija käest - kom-

promissitu kvaliteediga autotootjate 
koostööpartnerilt. Kõik NGK süütepool-
id tagavad eeskujuliku süüte ja pikaealise 
töö.

350st turul müüdavatest süütepoolidest 
katab 92% ulatuses NGK tootevalik.
NKG omab Euroopas suurimat turuosa. 

toodete uudised
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Nutikad tootekoodid,
osa süsteemist

NGK süütepoolide sortiment on jagatud kuude kategooriasse. See annab teavet iga
kliendi konkreetse sõiduki jaoks pakutava süütepooli tüübi ja koguse kohta. Lisaks võimaldab

see nutikas tootenumbrisüsteem kasvatada süütekaablite müüki.

U    1   000
Süütepoolid

U    4   000
topeltsädemetehnikaga
komplektne süütepool ja -küünal

U    5   000
Ühe sädeme tehnikaga
komplektne süütepool ja -küünal

U    6   000
poolisüsteemid

U    2   000
plokk-süütepoolid

U    3   000
kahe kõrgepingeväljundiga
plokk-süütepoolid

igA tootekooD kujuNeB järgmiSelt:
(NGK süütepool / Kategooria / Seerianumber)

0001U
u5001

u5002

u1001

u2001

u5009 

u5003

u4005

u2003

u5033

u5008

otSi ADeCAt´St

toodete uudised
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UUS PAKEND – mugav ja turvaline

peAlt AvAtAv kArp

Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 
rakenduste jaoks mõeldud uudse disainiga 
pealt avatav karp annab selge ülevaate kar-
bis olevatest esemetest ja hõlbustab nende 
väljavõtmist.

võltSimiSvAStANe progrAmm

Kõigi Ferodo toodete ehtsus on kaitstud 
spetsiaalse MAPP-koodiga ja PrioSpoti 
sildiga, mis võimaldab tõestada toodete 
originaalsust.

liHtSAm SkANeerimiNe

Sõiduautode jaoks mõeldud toote pakendil 
olev vöötkood on skaneerimise hõlbusta-
miseks viidud karbi küljele.

ÜkSikASjAlik tooteiNFo

Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 
rakenduste üksikasjalik tooteinfo ja raken-
duse andmed on karbi põhjal selgesti välja 
toodud.

24/7 FeroDo tugiteeNuS jA moBiilNe 

juurDepääS

www.myferodo.com on teie alaline veebi-
põhine andmebaas, mis on interneti või 
nutitelefoni kaudu kättesaadav ööpäevar-
ingselt seitsmel päeval nädalas ning mis 
võimaldab teil alati saada vajalikku teavet 
ja abi.

kvAliteetSem kArtoNg

Kommertsveokite toodete pakendi kar-
tongi parem kvaliteet tagab tugevama ja 
kindlama pakendi.

Piduriklotside koodid:

Federal-Mogul Aftermarket EMEA allüksus töötas uuringu “You`re in control” raames välja Ferodo pidurisüsteemi 
toodetele uue pakendi. Uus pakend kaitseb tooteid paremini väliste kahjustuste eest, kergendab käsitlemist ja tagab 

toote ehtsuse.

Uued seadmed autoteenindustele  

Survepesurid ja tolmuimejad Itaalia firmalt LAVORWASH, heitgaaside väljajuhtimiseks 
seadmed firmalt AERSERVICE (Itaalia), kompressorid AIRMASTER (Itaalia).

Informatsioon uutest seadmetest on näha 
seadmete WEBilehelt  http://seadmed.
adbaltic.lt/ee/

WEBilehel on väljas ka täiendav teave 
professionaal tööriistade, garaazitõstukite, 
rehviseadmete, sillareguleerimisstendide, 
akutesterite, õlikäsitlusseadmete, kon-
ditsioneeriseadmete jm. garaazivarustuse 
kohta.

Seadmete WEBilehelt saate informatsiooni 
ja leiate vajalikud tootekoodid.

Hinnad seadmetele leiate tellimisüsteemist 
Extranet, aga ka oma kontaktisiku või 
müügiesindaja käest AD BALTICus või 
lähimast müügiesindusest.

Laiendades pakutavate seadmete valikut klientidele pakub AD BALTIC AS uusi tooteid autoteenindustele – 
survepesureid ja tolmuimejaid Itaalia firmalt LAVORWASH, heitgaaside väljajuhtimiseks seadmeid firmalt AERSER-

VICE (Itaalia), kompressoreid AIRMASTER (Itaalia).

FDB1083

 FSl1083  
 

FDB1629 

FSl1398  
 

FDB1636 

FSl1098 

otSi ADeCAt´St

toodete uudised
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BREMBO JÄRELTURUTOODETE KARBI UUS VÄLIMUS

Uus sisu, uus asetus – ettevõttes välja töötatud 
täiesti uus pakendi kontseptsioon.

Brembo usub oma toodetesse ning ei 
häbene seda ka välja öelda. See on sõ-
num, mille kontsern tahab saata turule 
oma järelturutoodete uue pakendiga 
ning mille kõige tabavam uus tun-
nusjoon on inimelement – töötajate 
näod, mis peagi võtavad kohad sisse 
edasimüüjate ja jaemüügikaupluste rii-
ulitel üle terve maailma.

See on murranguline lahkumine 
klassikalisest punasest karbist, mis 
on kümme aastat ja kauemgi olnud 
Brembo “näoks” järelturul, aga ka täi-
esti uueks ideeks autotööstuse sektoris.

Tegelikult on arvukad Brembo paken-
did, milles ettevõtte järelturutooted 
üle kogu maailma jõuavad, osutunud 
erakordselt võimsaks sidekanaliks, mille 
kaudu  ettevõte oma kuvandit klien-
tidele edastab. Seda arvesse võttes ot-
sustati, et selgesti arusaadav partnerluse 
sõnum tuleb edasi anda just selle meed-
iumi kaudu, et rõhutada veelgi Brembo 
perekonda kuulumise tähendust, aga 
tuletades kõigile meelde ka ülikõrget 
kvaliteeti ning kvaliteedi ja innovat-
siooni seadmist tähelepanu keskpunkti, 
mis on alati olnud ettevõtte tunnuseks. 
Need ongi need kontseptsioonid, mida 
on otseselt väljendatud karbil olevate 
nägudega, mis kuuluvad kaheteist-

kümnele töötajale, kes aitavad aktiivselt 
kaasa karpi pakitud toodangu valmista-
misele. Lühidalt öeldes, selleks et rõhutada 
tugevat uhkus- ja ühtekuuluvustunnet 
ning Brembo pühendumust oma klien-
tidele, otsustati demonstreerida nägusid, 
mis kuuluvad töötajatele – inimestele, kes 
“teevad” ettevõtte – ning reageering sellele 
oli tõeliselt tähelepanuväärne.

Peale selle on uute pakendite iseloomulik 
punane värvus, mis on alati olnud Brembo 
sünonüümiks, ühendatud mustaga, mis 
moodustab nägude tausta, ja valgega, 
millest on praeguseks hetkeks saanud  
elegantsi ja peenuse sümbol kõikjal, nii au-
tomaailmas kui mujal. Tegelikult on riiulil 
vaatamiseks väljapoole jäetud karbikülg 
alati valge, mis loob selge kontrasti teiste 
karpide värvidega.

Peale “välimuse” puudutab uuendus 
ka pakendimaterjali. Uued karbid on 
tugevamad, et toetada nendes sisaldu-
vate toodete suuremat keskmist kaalu 
ja spetsiaalset informatsiooni, mis on 
mõeldud varuosade professionaalide jaoks. 
See sisaldab ettevõtte veebilehe aadressi 
ja QR-koodi, mis võimaldab juurdepääsu 
paigaldusjuhiste videole. Samad juhised 
leiate karbist ka trükiväljaandena, et tagada 
paigaldus- või montaažiprotseduuride või-
malikult arusaadav ja tõhus illustreerimine. 

Peale selle on karbil Euroopa sertifikaatide 
rahvusvahelised sümbolid ning sotsiaalvõr-
gustike ikoonid: Facebook, kus Brembol 
on peaaegu 140 000 fanni, Twitter, You-
Tube ja Google+, mida täiendatakse alati 
kõige uuema informatsiooniga.

Uued karbid on tugevamad, et toetada nendes sisalduvate toodete suuremat keskmist kaalu 
ja spetsiaalset informatsiooni, mis on mõeldud varuosade professionaalide jaoks. See sisaldab 
ettevõtte veebilehe aadressi ja QR-koodi, mis võimaldab juurdepääsu paigaldusjuhiste videole.

09.5745.24  

08.5743.14  

08.7165.14  

09.8665.10  

08.5149.14 
 

09.6924.14  

09.9772.10  

08.4177.10  

09.7011.14  

09.9464.14 
 

09.9145.14 

09.8937.10  

09.9534.14  

09.9165.10  

09.8601.10  

09.9468.14 
 

09.8977.10 
 

09.7196.14  

09.8633.10  

08.5747.14  

otSi ADeCAt´St

toodete uudised
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Hooajalised tooted

Paistab silma erilise meeldiva lõhna poolest, on ökoloogiliselt puhas. Aknapesuvedelik on valmistatud erakordselt 
hästi puhastatud lubjaveest, sellepärast toimib sellega akende puhastamise süsteem laitmatult.

Vedelik ei tekita auto detailide korrosiooni, ei vigasta kummist detaile, sobib kasutamiseks suvel ja kuni hilissügiseni. 
Ei jäätu kuni – 5ºC juures. Vedeliku koostises on puhastusomadusi parandavat etüülpiiritust, samuti ka konservante, 

et toode ei rikneks.

 AD suvised klaasipesuvedelikud on ette nähtud tõelistele autoarmastajatele.

AD suvised klaasipesuvedelikud – suurepärased
puhastusomadused, eriline lõhn ja hea hind.
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Suur mootoriõlide pakkumine võib panna kukalt kratsima isegi õlide asjatundjat. Kuidas mitte eksida mitmevärviliste 
kanistrite keskel? Tuleb teada sõiduki marki, vanust, mootori tüüpi ja natuke teada õli liigitamisest gruppidesse.

Mootoriõlid, mille spetsifikatsioon on VW505.01 (Pumpe Düse)

AD Baltic sortimendis olevate 
mootoriõlide nimekiri, mille spetsifikatsioon on 

VW505.01 (Pumpe Düse)

tootekooD

5W40 PD AD

5W40 VISCO 5000 C

5W40 MAGNATEC DIESEL DPF

5W40 EDGE TURBO DIESEL

5W40 MAGNATEC PROFESSIONAL OE

5W30 SOLARIS MSX

5W30 OPTENCE 5L

5W30 FLUENCE DXS

5W40 TURBO DI

5W40 TITAN GT-1

5W30 GM DEXOS2

5W30 SUPER 3000 XE

5W30 BIXXOL SPECIAL C3

5W30 HELIX DIESEL HX7 AV

5W30 QUARTZ INEO MC

Valides õli on kõige tähtsam pidada silmas 
mitte ainult tootjat, vaid ka API gruppi 
ja SAE viskoossusindeksit, enne seda 
tutvudes sõiduki ekspluatatsiooni juhen-
diga. Tuleb võtta arvesse faktilist ja näilist 
läbisõitu ning jääkressurssi.
Tahame pöörata tähelepanu sellele, et, 
näiteks, valides mootoriõlisid VW/AUDI/
SEAT/Škoda/Ford Galaxy gruppi autode 

diiselmootoritele elektroonilise sisseprit-
sesüsteemiga, sellisega nagu pump-pihusti 
((Pumpe Düse), on vaja pidada silmas, et 
valitud õlil peavad olema need spetsifi-
katsioonid, mida soovitab sõiduki tootja, 
antud juhul VW. Nendes mootorites tekib 
kõrgem surve võrreldes teiste sisseprit-
sesüsteemidega, seetõttu on mootoriõli 
valimine rohkem vastutusrikas. Nende 

õlide spetsifikatsioon peab ilmtingimata 
olema VW 505.01.
AD Baltic võib oma klientidele pakkuda 
kõige laiemat mootoriõlide sortimenti, mis 
on mõeldud elektroonilise sissepritsesüs-
teemiga pump-pihustile (Pumpe Düse). 

Tabelis allpool leiate grupeeritud kaupade 
sortimendi:

tootjA jA tooDe

AD 5W40 pD

Bp viSCo 5000 C 5W40

CAStrol mAgNAteC DieSel DpF 5W40

CAStrol Dge turBo DieSel 5W40

CAStrol mAgNAteC proFeSSioNAl oe 5W40

elF SolAriS mSX 5W30

eurol opteNCe 5W30

eurol FlueNCe DXS 5W30

eurol turBo Di 5W40

FuCHS titAN gt-1 5W40

gm DeXoS2 5W30

moBil Super 3000 Xe 5W30

omv BiXXol SpeCiAl C3 5W30

SHell HeliX DieSel HX7 Av 5W30

totAl QuArtz iNeo mC3 5W30

Hooajalised tooted
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keSkkoNNASõBrAlikuD jA 

kvAliteetSeD

Õhufiltrite toimivuse kõige tähtsa-
mad tegurid on nende valmistamiseks 
kasutatud materjalid ja väljatöötamis-
viis. Spetsiaalsel MANN-FILTERi 
materjalil on ühtlase suurusega poorid. 
Ainult sel viisil on võimalik saavutada 
väikseim õhuvoolu takistus maksimaal-
se mustuse eraldamise taseme korral. 
Mustuseosakesed, mis on suuremad kui 
5 mikromeetrit (µm), nagu jämedater-
aline tolm, õietolm ja juuksed, eemal-
datakse peaaegu täielikult. Väiksemate 
osakeste (need, mis jäävad vahemikku 
1–3 µm) puhul on eraldamise määr 
umbes 98 protsenti.

uuS FliiSipõHiNe  õHuFilter: väikSem, 

kuiD SAmA toimivuSegA

Kapoti all kasutada olev paigaldusruum 
jääb aina piiratumaks ja kujult ebaühtlase-
maks, sest nõudmised sõidumugavusele, 
ohutusele ja mootori konstruktsioonile üha 
suurenevad, millega kaasnevad tehnilised ja 
elektroonilised täiustused. Seetõttu tööta-
vad MANN+HUMMELi spetsialistid koos 
originaalseadmete tootjatega välja tõhusaid 
kompaktseid filtreid, mis võimaldavad ole-
masolevat ruumi optimaalselt ära kasutada. 

MANN+HUMMELi kõrgtehnoloogiline 
filtrimaterjal Micrograde N esindab 
õhufiltrite uut põlvkonda mootoriruumis. 
Erinevalt traditsioonilistest paberfiltritest 
valmistatakse see filter polüesterfliisist, 
mis võtab kuni 35% vähem ruumi ning 
on kergem ja vastupidavam vananemisele, 
kuid pakub samasugust toimivust. Paberel-
emendiga võrreldes on tolmu mahutavust 
suurendatud kuni 55% ning märkimis-
väärselt on suurendatud ka esialgset tolmu 
eraldamise jõudlust. Filtreerimisjõudluse 
vähenemine, mida paberfiltri elementidel 

võib esineda niiske ilma korral, on filtri-
materjali Micrograde N puhul möödanik.
Peale selle on fliisist filtrimaterjal ka ilma 
igasuguste täiendavate lisanditeta sama 
jäik nagu paber. Seetõttu pole polümeeriga 
immutamine enam vajalik ning energiama-
hukas kuivamisprotsess on tarbetu. Samuti 
iseloomustab filtrit vastupidavus leegile. 
See võimaldab hõlpsasti saavutada põlemis-
kindlust suurendavaid omadusi, mis on 
nõutavad vastavalt DIN standardile.

järelturul SAmASuguNe kvAliteet 

NAgu origiNAAlSeADmete vAlmiStA-

jAl

MANN+HUMMEL on rahvusvahelise 
autotööstuse arenduspartner ja tarnija, 
kes töötab välja, konstrueerib ja toodab 
täielikke filtrisüsteeme. Ettevõtte koge-
mus õhufiltrite vallas võimaldab tal müüa 
järelturule samasuguse kõrge kvaliteediga 
filtreid, nagu ta tarnib originaalseadmete 
valmistajatele. Lisaks põhifunktsioonile, 
filtreerimisele, summutavad MANN-FIL-
TERi õhufiltrid ka õhu sissevõtuga kaas-
nevat müra ja juhivad õhuvoolu vooluhul-
gamõõturi suunas.

MANN+HUMMEL  õhufiltrid ja filtrisüsteemid - 
keskkonnasõbralikud ja kvaliteetsed

 MANN+HUMMELi õhufiltreid ja filtrisüsteeme kasutatakse kogu maailmas, et tagada mootori varustamine puhta 
õhuga. Õhufiltreid, mis sobivad peaaegu igat tüüpi sõidukitele, müüb  rahvusvahelise autotööstuse arenduspartner ja 

tarnija sõltumatu järelturu jaoks tootemargi nime MANN-FILTER all.

Lisaks põhifunktsioonile, filtreerimisele, summutavad MANN-FILTERi õhufiltrid ka õhu 
sissevõtuga kaasnevat müra ja juhivad õhuvoolu vooluhulgamõõturi suunas.

Hooajalised tooted
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Plastklambrid kinnituvad hõlp-
sasti oma kohale

MANN-FILTERi kabiinifiltrite kuju ja 
disaini on muudetud optimaalsemaks. 
Plastraamid on asendatud ressursisäästli-
kuma tekstiilmaterjaliga. Kabiinifiltri saab 
perfektselt ühendada õhukonditsioneeri 
korpusega, kasutades väikseid plastklam-

MANN-FILTER CU 2941-2 ja CUK 2941-2 uus 
konstruktsioon 

MANNi filtrid on saadaval autodele, 
mootorratastele ja kommertsveokitele 
(näiteks veoautod, põllumajandusmasinad, 
ehitusmasinad) ning tööstuses kasutata-
vatele mootoritele. Filtrite konstrueeri-
misel järelturu jaoks võetakse samuti 
arvesse kõiki mootoritootjate eeskirju 
ja tehnilisi nõudeid, nagu seda tehakse 
originaalseadmete tootjate toodete puhul. 
Filtrikorpused ja filtrielemendid sobituvad 
täpselt üksteisega ning mootori õhu sis-
sevõtusüsteemiga. Seega on sissevõtuõhuga 
varustamine optimeeritud, mis aitab voolu 
takistuse vähendamise kaudu alandada 
kütusekulu.

korrAlikult volDituD jA täielikult 

tiHeNDAtuD

Õhufiltri paigaldamisel mootoriruumi on 
tähtis tagada optimaalne õhu sissevool, 
olenemata paigaldusruumi piiratusest. 
See on ainus viis, mis võimaldab tagada 
mootori piisava varustamise õhuga ja 
samaaegselt ka mustuse kõrge eraldam-
istaseme. Selleks, et mahutada suurimat 
võimalikku filtreerimispinda ka kõige 
väiksemasse kasutada olevasse ruumi, tuleb 
voltide geomeetriat väga hoolikalt pla-
neerida. Spetsiaalne reljeefse pinnaga paber 
tagab vajaliku vahemaa voltide vahel, mis 
omakorda kindlustab filtrimaterjali kogu 
pinna kasutamise filtri terve eluea jooksul.

Filtripaberi vastupidavuse suurendamiseks 
veele, kütustele, õlile ja teistele süsivesini-
kele (näiteks „karterigaasile“) kasutatakse 
spetsiaalseid immutamise meetodeid. Need 
võimaldavad MANN-FILTERi toodetel 
tagada kõrge ja püsiva, peaaegu 100-prot-
sendilise eraldusmäära terve oma eluea 
jooksul. Mootori nõuetekohaseks funkt-
sioneerimiseks on väga oluline täielikult 
filtreeritud õhk. MANN-FILTERi toodetes 
tagavad vajaliku lekete puudumise just 
paberi voltide asetus ning elastsed liimitud 
ühendused.

breid, mis kinnitatakse esiservade külge. 
Voltide arvu suurendamine parandab filtri 
stabiilsust ja järelikult ka filtrielemendi 
tõhusust. 

Uus MANN-FILTERi filtri konstruktsioonPraeguse MANN-FILTERi filtri konstrukt-
sioon 

Hästi sobituv kabiinifilter tagab su-
urepärase tihenduse

 

C35154

Cuk2939  

C26168

 Cu2939  
 

C15143/1

Cuk2862  
 

C37153

 Cu3955  
 

C30130 

Cu2882  
 

C31152/1

Cuk2842  

C17137X 

Cu3037  
 

C32191

Cu2842  
 

C14130

Cuk5480  
 

C3282

Cu2897 

õHuFiltrite 
kooDiD:

SAloNgiFiltrite 
kooDiD:

otSi ADeCAt´St
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Delphi - mitmekülgne valik juhtimis- 
ja vedrustussüsteemi komponente

Delphi pakub laialdast rooli- ja vedrustussüsteemi osade valikut Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika rakendustele. 
Ettevõte töötab regulaarselt välja uusi tooteid, et pakkuda klientidele kõige uuemaid tooteid, sealhulgas innovatiivseid 

komponente sõidukitele, millele kehtib tootja garantii.

Delphi rooli- ja vedrustussüsteemi toot-
evalik katab kuni 90 protsenti Euroopa 
autopargist, sealhulgas: 

•	Rooli- ja vedrustussüsteem: sisemised 
külgvardad, vardaotsakud, vardakom-
plektid, kuulliigendid, õõtshoovad, 
õõtshargid, stabilisaatorivardad. 

•	Kumm metalliga: puksid, mootori 
kandurid, hammaslati kaitsekat-
ted, rooliosade montaažisõlmed 
ja kaitsekomplektid.

•	Komplektid: laialdane valik komple-
kte populaarsetele rakendustele. Kõik 
Delphi rooli- ja vedrustussüsteemi 
osad tarnitakse koos vajalike tarvi-
kutega, nagu poldid, seibid, mutrid, 
toendid või kinnitusrõngad.

Rooli- ja vedrustussüsteemid on oluliselt 
tähtsad ohutuse komponendid ning peale 
selle mõjutavad need otseselt sõidumu-
gavust. Seetõttu on kõik Delphi rooli- ja 
vedrustussüsteemi osad konstrueeritud ja 
valmistatud  vastavalt originaalseadmete 
standarditele nii tehniliste näitajate kui 
toimivuse oas.

DelpHi õõtSHoovAD jA õõtSHArgiD 

Delphi õõtshoovad ja õõtshargid on 
sõiduki konstruktsiooni olulise tähtsusega 
elemendid, moodustades vedrustussüs-
teemi lahutamatu osa. Nende otstarbeks 
on tagada rehvidele suurem veojõud ning 
võimaldada sujuvamat ja mugavamat sõitu.
Delphi õõtshargid on toodetud vastavalt 
originaalseadmete tehnilistele nõuetele. 
Neid iseloomustab kahekordne väliskesta 
konstruktsioon ja nõuetekohase paksusega 
värvkattekiht, mis tagab vastupidavuse ja 
kestvuse.

Delphi õõtshoobasid ja õõtsharke valm-
istatakse nii stantsitud terasest kui valatud 
malmist ja sepistatud alumiiniumist. 
Ühtlaselt kõrge kvaliteediga keevituse 
tagamiseks kasutatakse robotiseeritud 
keevitusprotsesse.  

DelpHi kuulliigeNDiD

Oma asendi tõttu sõidukis ohustab 
kuulliigendeid maanteesool, tolm ja vesi, 
mis muudab need vastuvõtlikuks korro-
sioonikahjustustele. Seetõttu kasutatakse 
Delphi kuulliigendite valmistamiseks 
kõrgekvaliteedilisi sepiseid ning kõik kuul-
liigendid on testitud vastavalt kõrgeimatele 
standarditele.

Delphi kuulsõrme pinnakatte töötlemisel 
on lubatud üksnes mikronilised tolerant-
sid (0,001 mm), et tagada kuulliigendi 
tugevus ja sujuv töötamine. Kuulsõrme 
vaba liikumise tagamiseks kasutatakse 
nailonkattega kuuliliude (kuulipesasid) ja 
kõrgetele tehnilistele näitajatele vastavat 
määrdeainet.

Hooajalised tooted
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BrAkleeN

Funktsionaalsus:
Puhastusvahendid - raske režiim

Piduriosade puhastusvahend. Väga
tõhus ja kiiresti kuivav puhastusvahend.
Puhastab pidureid ja sidureid ning ee-
maldab nendelt rasvaine. Eemaldab õli,
pidurivedeliku, rasva jm kõvenenud ainete
sadestised. Ei jäta jääke.

5-56

Funktsionaalsus: 
Määrdeained

Universaalne määrdeaine hoolduseks.
Vabastab kinniroostetanud osad.
Kõrvaldab niiskuse, võimaldab käivitada
märga mootorit, takistab elektririkke
esinemist. Määrib, aitab vältida kriuksatusi
ja kiiksatusi, vabastab kinnikleepunud
mehhanisme. Kaitseb metalle niiskuse
ja korrodeeriva keskkonna toime
ning rooste tekkimise eest.

Copper pASte

Funktsionaalsus: 
Määrdeained

Kinnikiilumist takistav vasepõhine
pasta. Talub temperatuure kuni 1100
°C ning tagab osade kerge lahti- ja
kinnimonteerimise. Kaitseb söövituse,
korrosiooni ja kinnikiilumise eest.
Hoiab ära ketaspidurite müra ja vibrat-
siooni.

CRC - lai valik kemikaale 
professionaalseks kasutamiseks

CRC Industries Europe toodab ja tarnib laia valikut keemiatooteid. Ettevõte kuulub kontserni CRC Industries, Inc., 
millel on neli strateegilist tootmispiirkonda kogu maailmas.

DelpHi StABiliSAAtorivArDAD

Stabilisaatorivardad ühendavad õõtshoo-
basid või õõtsharke põikstabilisaatoritega, 
hõlbustades juhtimist ja suurendades 
sõidumugavust. Delphi stabilisaatorivardad 
on tugeva korpusega ning nende valmista-
misel on kasutatud ultrahelikeevitust, mis 
välistab keevisõmbluse purunemise sõidu 
ajal.

Delphi kuulsõrmede valmistamisel kasuta-
takse sepistatud ja valatud komponentidel 

pragude tuvastamise tehnikat, et tagada 
mõrade puudumine materjalis.

DelpHi tolmukAtteD

Delfi täiustatud tolmukatted aitavad 
kõrvaldada roolimehhanismi enneaegse 
rikke kõige tavalisema põhjuse – kummist 
kaitsekatte lõhenemise. Tolmukatte lõhene-
mine võimaldab tavaliselt soola ja mustuse 
juurdepääsu sisemistele komponentidele. 
See põhjustab korrosiooni ja takistab kuul-
liigendi vaba liikumist.
Delphi uute tolmukatete valmistamisel on 
kasutatud kloropreenkummi (neopreen) 

<CR> koostist, mis säilitab vastupidavuse 
isegi äärmuslike temperatuuride korral, 
aidates kaitsta sisemisi komponente ja 
tagades kuulliigendi vaba liikumise.

Hooajalised tooted
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BREMBO UUDSED UV-KATTEGA 
PIDURIKETTAD: PAREM VASTUPIDAVUS 

JA VÄIKSEM KESKKONNAMÕJU
Võrreldes värvkattega pidurikettaid teiste lahendustega, tagavad UV-kattega pidurikettad

parema vastupidavuse korrosioonile, mida kinnitasid soolapihustuse kambris läbi
viidud korrosioonikindluse katse ja niiskuskindluse katse.

kolm-ÜHeS-iNNovAtSiooN

UV-tehnoloogia, särav metalliefekt ja aus-
tus keskkonna vastu – kolm uut funktsioo-
ni ühes tootes, mis on uueks verstapostiks 
kattega piduriketaste valdkonnas.

Jällegi on Brembo esimene, kes pakub 
järelturu professionaalidele innovaatilist ja 
avangardistlikku tehhnoloogilist lahendust.

Brembo, kes on maailmas juhtival posit-
sioonil pidurisüsteemide väljatöötamises 
ja tootmises kõige tähtsamatele autotoot-
jatele, on arendanud välja suurepärased 
oskused kaetud piduriketaste tootmises 
ning valmistab neid nii sõidukitootjate kui 
varuosade turu jaoks, olles uurinud kõiki 
võimalikke variante alates Geometist kuni 
tsink- ja epoksükatteni ning jõudes lõpuks 
kõige moodsama ja täiuslikuma, praegu 
kasutatava UV-katteni.

vAStupiDAvAm korroSiooNile…

Võrreldes värvkattega pidurikettaid teiste 
lahendustega, tagavad UV-kattega pi-
durikettad parema vastupidavuse korro-
sioonile, mida kinnitasid soolapihustuse 

kambris läbi viidud  korrosioonikindluse 
katse ja niiskuskindluse katse. Peale selle 
läbib UV-kate edukalt ka kõik kõrgetele 
temperatuuridele vastupidavusega seotud 
katsed.

Nagu katsetega on tõestatud, tagab UV-
kate parema vastupidavuse korrosioonile 
tänu uuele ja püsivale kaitsekattele, mis 
paikneb välisservadel ja ketta rummul. See 
võimaldab kaitsta kõiki nähtavale jäävaid 
osi, mida hõõrdekontakti tõttu piduri klot-
sidega polnud võimalik puhtana hoida.

Peale parema korrosioonikindluse tagab 
kaitsev kattekiht (isegi pidurduspindadel) 
täieliku toote kaitse tänu koostele ning 
hõlbustab mehhaanikutel nende ig-
apäevastööd, välistades piduriketastelt õli 
eemaldamise vajaduse. Seda enam, nagu 
fotol on näidatud, et ketaste märgistuse 
asukoht rummu nähtavale jääval esiküljel 
võimaldab mehhaanikutel pidurisüsteemi 
kontrollimisel saada kohese näidu väl-
javahetamiseks ette nähtud minimaalse 
paksuse kohta.

eSteetiliSelt täiuSlik

Nagu alati, ühendab Brembo ka nüüd in-
novaatilise ja kõrgtehnoloogilise lahenduse 
muljetavaldava esteetilisuse ja stiilsusega. 
Seda arvesse võttes on UV-kattega pi-
durikettad disainitud spetsiaalselt juhtidele, 
kes lisaks toote tehnilistele näitajatele 
oskavad hinnata ka selle esteetilist sisu: 
metalliefekti, mis  tähendab seda, et need 
pidurikettad säilitavad särava ja meeldiva 
välimuse terve oma eluea jooksul.

oluliNe SAmm keSkkoNNAHoiul

Viimastel aastatel on üha suuremat 
tähelepanu pööratud õhu kaitsmisele. 
Brembos kasutatav pinnakatmise süsteem 
põhineb pinnakatte kinnitamisel ultravio-
lettkiirgusega kuivatamise teel (sellest ka 
nimi). Protsessi tulemus toob olulist kasu 
keskkonnale: UV-kattekiht on veepõhine 
ning võrreldes traditsiooniliste epoksü- või 
tsingisisaldusega katetega ei nõua see la-
hustite kasutamist. See võimaldab täieli-
kult välistada keskonnale ja inimtervisele 
kahjulike lenduvate orgaaniliste ühendite 
heite. UV-kattekihtide puhul täidab lahusti 
funktsiooni peamiselt vesi.

Hooajalised tooted



19

Peale selle, kuna kattekihi kinnitamise 
protsess toimub tänu ultraviolettkiirgusele, 
siis ei kaasne sellega kõrgeid temperatu-
ure. Eelkõige tähendab see väiksemat 
energiakulu, mis tuleb kasuks keskkonna 
kvaliteedile. Ning teiseks puudub igasu-
gune oht ketta geomeetriliste omaduste 
mõjutamiseks, nagu võib esineda teiste 
pindamislahendustega (nt Geomet), mis 
nõuavad äärmiselt kõrgeid kõvastumistem-
peratuure (üle 300 °C) ning mille puhul 
esineb ketta deformeerimise oht.

tootevAliku lAieNDAmiNe

Kahe aasta jooksul on Brembo suutnud 
oma kaetud piduriketaste arvu kolmekord-
istada – esialgu ainult tipptasemel rakend-
uste jaoks – kuid tänu UV-tootesarja väl-
jatöötamisele kahekordistatakse käesoleval 
aastal saadavust rohkem kui 440 tootear-
tiklini, mis võimaldab hõlmata enamikku 
Euroopa teedel sõitvatest sõidukeist, olgu 
need siis tipptaseme, keskmise segmendi 
või uudistoodangu autod.

Korrosioonikindluse katse soolapihustuse kambris
Niiskuskindluse katse

Niiskuskindluse test

õlitAtuD 

kettAD

värvituD 

kettAD

pAkSuS

0,030-0,060 mm

0,030-0,12 mm

0,035-0,055 mm

> 0,010 mm

uv-kAttegA 

kettAD

värvituD

uv-kAte

epokSÜ

tSiNgigA kAetuD

geomet

SoolApiHuStuSe kAtSe
(UNI EN ISO 9227)

240 vAl.

150 vAl.

240 vAl.

120 vAl.
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Kahe massiga hooratas

FuNktSiooN

Kahe massiga hooratta toimimispõhimõte 
on lihtne ja väga tõhus. Massi tõttu, mis 
on ühendatud jõuülekande sisenemise 
võlliga (teisese hoorattaga), nihutatakse 
resonantsriba madalama pöördesageduse 
tsooni. Sellisel viisil saavutatakse juba tüh-
ikäigu pöördsageduse juures tõhus mootori 
pöörlemise ebaühtluse eraldamine teistest 
käigusüsteemi osadest.

kAHe mASSigA HoorAttA oSAD

Esmane hooratas on jäigalt keeratud 
mootori väntvõllile. Selle inerts moodustab 
koos väntvõlli inertsiga üht suurust. Võr-
reldes traditsioonilise hoorattaga, on es-
mane hooratas tunduvalt elastsem, seetõttu 
võetakse koormus väntvõllilt maha. Esmase 
hooratta sees on õõnsus – kanal kaareku-
juliste vedrude jaoks, harilikult koosneb 
see kahest osast, mida jagavad sümmeetri-
liselt jaotatud kaarekujulised tugivedrud. 
Esmane hooratas on komplekteeritud start-
erimootori hammasrõngaga.

Teisene hooratas on seotud jõuülekandega 
ja käigusüsteemiga. See kannab moduleeri-
tud pöördemomenti kahe massiga hoorat-
talt siduri kaudu üle jõuülekandele. Teisese 
osa võnkemassi moodustab teisese hooratta 
ja ääriku masside summa. Äärik on ette 

Kaheksakümnendate aastate keskel jõudsid 
sidurikorvis oleva pöördvõngete summuti 
täiustamise tööd tehniliste võimaluste 
piirini. Samasuguste või isegi väiksemate 
suurustega sidur ei sobinud aina suurema 
võimsusega ja suurema pöördekiirusega 
mootoritele. Väga tõhusaks lahenduseks 
osutus firma LuK kahe massiga hoora-
tas, mida nimetatakse DMF (Dual Mass 
Flywheel).

Sisepõlemismootor töötab korduvtsüklite-
na, mis tekitavad väntvõlli mittekorra-
pärast pöörlemissagedust – aeglustumist 
ja kiirenemist. Sellist pöörlemissageduste 
kõikumist nimetame pöördvõnkeks, mida 
kantakse mootorilt käigusüsteemile üle, ja 
müra (jõuülekande kolina, mürina, šassii 
resonantside) ning võimsuse kõikumiste 
tekkepõhjuseks. Täiustamistööde eesmär-
giks oli torsionaalse (kokkukeeratava) 
vardaga eraldada kõikuvat mootorimassi 
ülejäänud käigusüsteemi osast. Kahe mas-
siga hooratas koos integreeritud vedruam-
ortisaatoriga peaaegu täielikult absorbeerib 
võnkumise ja võimaldab saada väga head 
võngete isoleerimist käigusüsteemist.

koNStruktSiooN

Standardset kahe massiga hooratast 
moodustab väntvõllile keeratud esmane 
hooratas (1) ja teisene hooratas (6), mis 
tekitab hõõrdepinda sidurile. Mõlemaid 

hooratta masse ühendab radiaal-kuullaager 
või liuglaager (2), neid võib pöörata vastas-
suunas. Esmase ja teisese hooratta vahel on 
kaarekujuline vedrusüsteem (3), mis kan-
nab mootori pöördemomenti üle ja koos 
toimib pöördvõngete summutina. Vedrud 
on paigaldatud esmase hooratta kaane 
all (5) suunamispuksides koos määrde 
suunduriga, sel viisil on vedrude liikumise 
ajal tagatud optimaalne suunamine ja 
madal hõõrdumine. Mootori pöördemo-
ment kantakse esmaselt hoorattalt üle 
kaarekujuliste vedrude kaudu äärikule (4), 
mis oma keeltega haarab kaarekujuliste 
vedrude vahel olevat pinda. See äärik on 
kokkuneeditud teisese hoorattaga, mille 
mass suurendab jõuülekande sisenemise 
võlli tsentrifugaaljõu momenti. Soojus-
juhtivuse parandamiseks hoorattal on 
ventilatsiooniavad. Kuna pöördvõngete 
summutamise funktsiooni võtab üle kahe 
massiga hooratas, on siduriketas sageli jäik, 
ilma pöördvõngete summutita.

StANDArDNe kAHe mASSigA HoorAtAS

1. Esmane hooratas
2. Liuglaager
3. Kaarekujulised vedrud
4. Äärik
5. Esmase hooratta kaas (läbilõige)
6. Teisene hooratas

Standardse kahe massiga hooratta ehitus.

Hooajalised tooted
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hõõrdumine toimib nende liigutuste sum-
mutamisena.
Praeguseks standardiks loetakse niinimetat-
ud üheastmelisi paralleelvedrusid, millel on 
peaaegu ühepikkused paralleelselt jaotatud 
sise-ja välisvedrud; mõlema vedru tehnilisi 
omadusi liidetakse üheks tehniliseks oma-
duseks.
Kaheastmeliste paralleelvedrude kaht 
kaarekujulist vedru kinnitatakse sees, kuid 
sees olevad vedrud on lühemad, seetõttu 
surutakse neid kokku hiljem. Välisve-
drude parameetrid on valitud suurenevale 
koormusele mõeldes. Mootori käivitamise 
ajal langeb koormus ainult pehmemale 
välisvedrule, sel viisil saadakse kiiremini 
probleemsest resonantssageduste tsoonist 
jagu.
Kui mootori pöördemoment on suurem 
või maksimaalne, langeb koormus ka 
sisevedrule. Sel juhul töötavad sise-ja välis-
vedru teises astmes koos.
Kolmeastmelisi kaarekujulisi vedrusid 
moodustab üks välisvedru ja kaks üht-
laselt jaotatud sisevedru, millel on eri-
nevad tehnilised omadused. Nii kasuta-
takse mõlemaid –paralleelse ja ühtlase 
jaotamise– kontseptsioone, püüdes tagada 
pöördvõngete optimaalset summutamist 
mootori mis tahes pöördemomendi juures.
Vedrude, millel on erinevad tehnilised 
teostusvõimed, võimaldavad mitmesugused 
konstruktsioonilised lahendused kon-
strueerida igale kohandatud kahe mas-
siga hoorattaga auto tüübile ja mis tahes 
koormusele.

SpetSiAAlNe kAHe mASSigA Hoo-

rAtASte teHNiliNe teoStuS

Kompaktne kahe massiga hooratas (DFC = 
Damped Flywheel Clutch) on spetsiaalne 
teostus, mida moodustab sisestamiseks 
valmiskompleks, mis koosneb üksteisega 
sobitatud osadest: kahe massiga hoorattast, 
siduriketastest ja surveketastest.

LuK kahe massiga hooratas, mida nimetatakse DMF (Dual Mass Flywheel).

nähtud pöördemomendi üle kandmiseks 
esmaselt hoorattalt kaarekujuliste vedrude 
kaudu teisesele hoorattale, s.t. mootorilt 
sidurile. Äärik on jäigalt ühendatud teisese 
hoorattaga ja oma keeltega haarab kana-
leid, mis asuvad kaarekujuliste vedrude va-
hel. Vahekaugus vedrude tugede vahel on 
alati suurem kui vedrukeele laius, seetõttu 
on igal hoorattal teatud vaba nurk. Ääri-
kuid on kolme liiki: vaba äärik, needitud 
teisese hooratta külge , äärik integreeritud 
summutiga või äärik liugmuhviga.
Kahe massiga hooratta mõlemaid osi 
ühendab kesklaager, mille peal võivad nad 
pöörelda üksteise vastu. Laager tasakaal-
ustab teisese hooratta ja siduri surveketta 
massi. Samas absorbeerib telgjõudu, mis 
mõjutavad kahe massiga hooratast siduri 
ümberlülitamise ajal.
Laager võimaldab mitte ainult mõlema 
hooratta pöörlemist, vaid ka kaldumist 
teineteise suhtes teatud nurga all. Kahe 
massiga hoorattaid komplekteeritakse 
kahte tüüpi laagritega: kuullaagriga või 
liuglaagriga.
Mõnedes konstruktsioonides kasuta-
takse kahe massiga hooratastel täiendavat 
elementi – hõõrdeketast. Hõõrdekettal on 
vaba nurk, seetõttu täiendav hõõrdejõud 
hakkab toimima täiendava summutami-
sena ainult teatud pöördenurgast alates, 
näiteks käivitades mootorit või koormuse 
järsul muutumisel.
Kahe massiga hooratta parameetrite 
optimaalseks kasutamiseks rakendatakse 
kaarekujulisi vedrusid, millel on suur 
rõngaste arv. Neid kaarekujulised vedrud 
kinnitatakse määrdega täidetud liugpuk-
sides hooratta kanalitesse. Tööajal liuglevad 
vedrurõngad liugpukside peale ja tekkinud 

415 0494 09  
 

415 0191 10  
 

415 0250 10  
 

417 0008 11  
 

415 0241 10  
 

415 0372 10  
 

415 0168 10  
 

415 0146 10  
 

415 0220 10  
 

415 0185 10  
 

415 0181 10  
 

415 0461 10  
 

415 0180 10  
 

415 0320 10  
 

415 0324 10  
 

415 0352 10  
 

415 0145 10  
 

415 0135 10  
 

415 0356 10  
 

415 0491 09  

otSi ADeCAt´St



22

SKF rattalaagrid – laagrite mark, mis on ära teeninud
maailma professionaalsete juhtide suurima tunnustuse

Euroopas on rohkem kui 80 milj autot ja 
ärisõidukit, mis on varustatud SKF rat-
talaagritega. Pakkudes rohkem kui 95% tu-
rul nõudlust omavast sortimendist, annab 
SKF Teile võimaluse leida vajalik toode
sisuliselt ükskõik millisele sõidukile. Lisaks 

SKF laagrid on paljude sõidukite origi-
naalvarustuse osa. Müües varuosasid, SKF 
tarnib rattalaagreid komplektidena, nii va-
bastades Teid probleemidest, mida tekitab 
vajadus tellida palju erinevaid osasid 
laagrite vahetamiseks. Igas komplektis on

kõik tihendikarbid, tihvtid, distantsrõngad,
mutrid ning muud komplektid, mida vaja 
nõuetekohaseks ühe ratta laagri vaheta-
miseks.

CX kõrgkvaliteet 
taskukohase hinnaga

elektriSÜSteemi lAAgriD - 

AlterNAAtoritele

Alternaator, see on vahelduvvoolu gen-
eraator, mis muudab mehaanilise
energia elektriliseks. Alternaator män-
gib mehaanilise liikumisvahendi
funktsioneerimises võtmerolli alates
aku laadimisest mootori korrapärase
töö toetamiseks. Kasutatakse eranditult 
ainult üherealisi kuullaagreid, kusjuures 
vähemalt kahte säärast laagrit üheae-
gselt. Domineeriv seeria on 62.., aga 
kasutatakse ka seeriaid 60.., 63.., ja 
samuti laiu 622.. või 630.. . 

Kuna CX laagreid iseloomustavad kõrge 
kvaliteet mõistliku hinnaga, aga ka madal 
müratase suurel pöörlemiskiirusel, on see 
Sinu alternaatori varuosade jaoks parim 
valik. Ära unusta, et veerelaagrite eest 
hoolitsedes hoolitsed sa ka kõigi oma auto 
ülejäänud osade eest.

rAttArummu remoNDikomplekt

CX remondikomplekte toodetakse, 
mõeldes sõidu ohutusele ja mugavusele, 
aga ka montaaži mugavusele ja lihtsusele. 
Meie pakkumises on kõigi populaarsemate 
sõidu- ja veoautomarkide rattarummu re-

mondikomplektid. Meie komplektides on 
laagrite õigeks vahetamiseks olemas kõik 
sellised vajalikud elemendid nagu näiteks 
teatud kindlale automudelile täpselt sobi-
vad kinnitused ja tihendid. Meie toodete 
kvaliteedi pidev kontroll garanteerib, et 
meie kliendid saavad alati parima kvalitee-
diga tooted.

koNDitSioNeeriDe kompreSSorilAA-

griD

Kunagi oli luksus, aga täna monteer-
itakse igasse autosse. Loomulikult käib 
jutt konditsioneerist. Palavatel päe-
vadel jahutus pakkuva konditsioneeri 
südameks on kompressor, mille koos-
seisu kuulub kaherealine kuullaager. Kui 
meie auto kompressor teeb töötamise 
ajal valju häält või on vigastada saanud, 
on aeg paigaldada uus laager. Complex 
Automotive Bearings pakub 9 tüüpi kon-
ditsioneersüsteemides kõige sagedamini 
kasutatavat laagrit. See teeb kokku enam 
kui 70% konditsioneeriga varustatud 
autodest. Tähistus: seeria ACB
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Optimal rattalaagrid -
õige valik iga sõidukile

ÜHereAliSeD lAAgriD

Meie üherealised laagrid on valmistatud 
ja kokku pandud vastavuses originaal-
kvaliteediga, võttes arvesse kõiki vajalikke 
elemente, ning paigaldatud atraktiivsesse
korpusesse Optimal, tagades täieliku 
vastavuse kõrgeimatele standarditele, olles 
lahenduseks igale transpordivahendile.

kooNiliSeD lAAgriD

Veerelaagrite komplekt Optimal on spetsi-
aalselt ette nähtud raske- ja pikamaaveoste-
le. Konstrueeritud selliselt, et need peaksid 
vastu suurtele radiaalja telgkoormustele, 
on antud laagrimudel soovitatav esiteljele. 
Laagrid on juba määritud ega nõua tehnil-
ist hooldust. Need ei deformeeru kasu-
tamise käigus teelöökide tõttu.

100002 

100022

102008 

100098 

100090
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UUS KYB KEERDVEDRUDE KATALOOG 2013
KYB on avaldanud oma tootemargi uue keerdvedrude kataloogi 2013. aastaks. Laiahaardeline kataloog sisaldab uut 
keerdvedrude valikut, mis koosneb 73 osanumbrist. Peale selle on üle 30 osanumbri ajakohastatud, et hõlmata täien-

davaid rakendusi. 

Keerdvedrude kataloogi paigutus ja kujun-
dus on samasugused nagu amortisaatorite 
kataloogil ning seda on lihtne kasutada.

KYB, kes on paremini tuntud kui ül-
emaailmset juhtpositsiooni omav ettevõte 
originaalseadmete ja järelturu amorti-
saatorite valmistamises, tarnib ka teisi 
vedrustuse komponente, sealhulgas vedrus-
tuse paigaldus- ja kaitsekomplekte. KYB 
on maailma suurim amortisaatorite tarnija 
sõidukitootjatele. Vähemalt iga neljas toot-
misliinilt lahkuv auto kogu maailmas on 
varustatud KYB-ga, mis kuulub standard-
varustusse. 

KYB on ainus järelturu tarnija, kes pakub 
võimalust valida originaalseadme disainiga 
miniblock-tüüpi koonusvedru ja silinder-
vedru vahel. Pakutakse ka paljusid teistsug-
use konstruktsiooniga vedrusid, sealhulgas 
külgkoormuse vedrusid ja suurt valikut 
raske režiimi rakendusi. KYB soovitab 
kõik keerdvedrud paigaldada paarikaupa, 
et säilitada tasakaalustatud sõidukõrgus 
sõidukil.

Keerdvedrude tootevalikut iseloomustab 
endiselt kiire laienemine. Kaasaegsetel 
sõidukitel on rohkem nõudmisi kui kunagi 
varem. Nõutakse ebatavalisi vedru kon-
struktsioone, väiksemat kaalu ja suuremat 
pinget, mis omakorda tähendab keerdve-
dru lühemat tööiga.

Uue keerdvedrude kataloogi saab PDF-
ina alla laadida KYB Euroopa veebilehelt, 
samuti on see saadaval peamistes elek-
troonilistes kataloogides, nagu TecDoc. 

KYB 2013. aasta keerdvedrude valik tagab 
parima autopargi katvuse Euroopa järel-
turul. Uued täiendused hõlmavad koguni 
4,5 miljonit autot kogu Euroopas. Tähtsad 
uued rakendused on järgmised: 

•	 Citroen Jumpy/ Dispatch
•	 Fiat 500, Bravo II, Croma
•	 Ford Fiesta
•	 Kia Carens III
•	 Mercedes C-klass
•	 Nissan Qashqai
•	 Seat Altea XL

UUS KYB AMORTISAATORITE 
KATALOOG 2013

KYB on välja andnud uue amortisaatorite kataloogi, mis sisaldab KYB 2013. aasta täieliku tootevaliku nimekirja ning 
täpseid andmeid kõigi uute rakenduste kohta.

KYB amortisaatorite kataloog, mis hõlmab 
80 sõidukitootjat, omab suurimat järel-
turu autopargi katvust Euroopas. Otsingu 
hõlbustamiseks on sõidukitootjad loetletud 
tähestikulises järjekorras.  Kataloogi lõppu 
on lisatud ka abistav piltidega varustatud 
vedrustuse komponentide nimekiri. 

Kataloogi saab PDF-ina alla laadida KYB 
Euroopa veebilehelt, samuti on see saadaval 
peamistes elektroonilistes kataloogides, 
nagu TecDoc.

KYB soovitab kõik amortisaatorid pai-
galdada paarikaupa, et taastada sõiduki 
vedrustuse toimivus sellisel tasemel, nagu 
sõidukitootja selle kavandanud on.

Uute täiendustega on hõlmatud muljeta-
valdav arv, s.o 6 miljonit autot kogu 
Euroopas. Tähtsad uued rakendused on 
järgmised: 

•	 Citroen C4 Picasso/ Grand Picasso
•	 Fiat Linea (Exclusive)
•	 Honda CRV (Exclusive)
•	 Hyundai i30
•	 Kia Ceed/ Proceed, Soul
•	 Mazda 5
•	 Opel Insigna
•	 Peugeot 308
•	 Renault Espace IV
•	 Toyota Landcruiser
•	 VW Passat

Peale selle on lisatud rohkem kui 40 täien-
davat rakendust vedrustuse paigalduskom-
plektidele, mis pikendavad amortisaatori 
eluiga ning mida on amortisaatoritega 
samal ajal lihtne välja vahetada. Kataloog 
sisaldab ka üle 46 uue kaitsekomplekti 
rakenduse.

Ulatuslikus kataloogis on 139 uut amor-
tisaatori osanumbrit KYB viiele amorti-
saatorite valikule ning rakendusi sõiduau-
todele, kaubikutele (CDV) ja väikestele 
tarbesõidukitele (LCV). Paljud uued osad 
on juba tellimiseks saadaval.

Hooajalised tooted
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Esi[tronic] 2.0 – uus Boschi diagnostikasüsteem
Viimasel ajal on hooldus- ja remonditöökodades tehtavad tööd keerukamaks muutunud. 

Boschi Esi[tronic] 2.0 süsteem aitab hooldus- ja remonditöökodadel tõhusamalt oma tööd
korraldada ja suurendada tegevuse kasumlikkust.

eSi[troNiC] live oN BoSCHi poolt 

kogutAv eSi[troNiC] SÜSteemi kAS-

utAjAte kogemuS, miS AitAB tÖÖD 

kiireNDADA 

Paljud hooldus- ja remonditöökojad 
puutuvad kokku elektrooniliste vigade 
tuvastamise probleemidega. Vea tuvasta-
mine võtab sageli rohkem aega kui selle 
kõrvaldamine. Sellisel juhul on raske 
kliendile selgitada, miks lisatööde peale nii 
palju aega kulus ning miks ta nende eest 
esitatud arve peaks kinni maksma. Väga 
sageli peab need lisakulud katma hooldus- 
ja remonditöökoda ise ja seetõttu lähevad 
sellised õppetunnid kalliks maksma. Bosch 
seadis endale eesmärgiks aidata hooldus- ja 
remonditöökodadel tõhusamalt tööprot-
sesse struktureerida ja tänu sellele rohkem 
raha kokku hoida. Uus Esi[tronic] 2.0 
süsteem kiirendab diagnostikaprotsesse ja 
annab palju tehnohooldust ja remonditöid 
puudutavat infot, mida on võimalik kiiresti 
üle vaadata. Esi[tronic] live on Boschi 
järgmine samm. Siin kogutakse Esitron-
icu kasutajate infot, mis aitab kiirendada 
vea tuvastamist selle sümptomite järgi, 
kontrollimisprotseduuride tegemist ning 
varuosade tellimist.

Esi[tronic] live on otseside põhimõttel 
toimiv süsteem. Kõiki andmeid säilitatakse 
keskserveris. Hooldus- ja remonditöökoja 
spetsialistid saavad seda süsteemi kasutada 
otse Esi[tronic] 2.0 kaudu. Otsingut 
tehakse vea sümptomi või veakoodi alusel. 
Kui rike on korduv, võib kasutaja saada in-
fot selle rikke kõige sagedasemate põhjuste 
kohta. Kui põhjus on ilmne, kinnitab 
meister seda Esi[tronic] live süsteemis 
ja kõrvaldab vea, raiskamata aega selle 
põhjuse leidmiseks. Süsteem kogub infot 
iga veajuhtumi kohta ja annab remon-
ditööde kohta aina täpsemaid soovitusi. 
Lisaks võib spetsialist valida teatud vea 
ning täpsetest korraldustest juhindudes 
viia läbi kõik kontrollimistoiminguid, mis 
võimaldavad kahjustatud osa täpselt tuv-
astada. Sellest on meistrile väga palju abi. 
Ta ei pea enam erinevatest allikatest rikke 
tuvastamise kohta teavet koguma. Selle töö 
teeb tema eest ära Esi[tronic] live süsteem.

tud süsteemide remondi ning tehnohool-
duse tööde nimekirja ja teha detailsemat 
analüüsi.

uueD FuNktSiooNiD

Esi[tronic] 2.0 paistab silma mitte ainult 
uue juhtimiskontseptsiooni, vaid ka uute 
funktsioonide poolest. Nüüdsest on võima-
lik hooldus- ja remondikoja ülesandeid 
otse avada (nt uuesti määrata tehnohool-
duse intervalli, aktiveerida auto teatud 
funktsioone jms). Tänu laiendatud CAS 
plus funktsionaalsusele ja otsesele liide-
sele saab Esi[tronic] 2.0 ekraanil esitatava 
info tüüpi kiiresti muuta. Kiirviidete abil 
saab kasutaja kiiresti juhtbloki diagnos-
tikalt vigade tuvastamise käskudele üle 
minna. Tehnohoolduskavad on seotud 
diagnostikaprotseduuridega ning lisain-
foga. Seetõttu on nüüdsest alates võimalik 
tehnohoolduskavas skannida vigade koode 
või korrigeerida tehnohoolduse intervalli. 
Kui tehnohoolduse ajal vajab mehaanik 
lisainfot (nt piduriklotside paksuse kohta), 
saab ta kohe kontrollimisandmete juurde 
minna. Kui meister vajab varuosi, saab 
ta ühe nupulevajutusega minna varu-
osade kataloogi. Esi[tronic] 2.0 süsteemis 
säilitatakse ka diagnostika-, remondi- ja 
kontrollimisandmeid, vigade tuvastamise 
käsud, elektriahelate skeemid ning muud 
tehnilised parameetrid. Neid andmeid 
uuendatakse regulaarselt, seetõttu saavad 
hooldus- ja remonditöökojad kasutada 
alati kõige värskemat infot.

Kaasaegsete autode remondi- ja tehnohool-
dustöid tehes sõltuvad hooldus- ja remon-
ditöökojad kasutatava diagnostikasüsteemi 
võimalustest ja teiste kasutajate kogemust-
est. Bosch varustab hooldus- ja remon-
ditöökodasid Esi[tronic] 2.0 infosüsteemi-
ga. See tarkvarapakett on seotud enam kui 
150 tootjaga ja 230 000 automudeliga. 
Esi[tronic] 2.0 on uue põlvkonna tarkvara, 
mis vastab kõige uuematele lihtsa kasutuse 
ja kiire infovahetuse nõuetele. Selle kasu-
tamine on selge, lihtne ja intuitiivne.

kiire juHtimiNe

Uus juhtimiskontseptsioon võimaldab 
mootorispetsialistil diagnostika, vigade tu-
vastamise, remondi ja tehnohoolduse töid 
kiiremini teha. Esi[tronic] 2.0 abil on KTS 
diagnostikaseade palju lihtsamini juhitav 
ning tänu sellele saab tööd ökonoomsemalt 
teha. Diagnostikasüsteemide spetsialistid 
tunnistavad, et kõik Esitronicu funkt-
sioonid on lihtsamad, ning seega on auto 
elektroonilise süsteemi vigade tuvastamine 
ning remont palju kiirem kui seni.
Esi[tronic] 2.0 süsteem tuvastab autot ki-
iremini. Kasutaja võib sisestada automudeli 
käsitsi, kasutada KBA- või RB-numbrit, 
valida ühe auto 30 viimatikontrollitud 
auto nimekirjast... Süsteemi kasutajad 
saavad kasutada automaatset autosüs-
teemide tuvastamise funktsiooni, mis iden-
tifitseerib auto ning esitab struktureeritud 
ülevaate kõikidest juhtimissõlmedest ja 
mällu salvestatud vigadest.
Mootoriremondispetsialist saab valida tea-
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kõik mootorrataste jaoks

“MANN-FILTER” filtrid mootorratastele paistavad silma 
oma kõrge tõhususe taseme poolest

Kaasaegsetel mootorratastel on kasutusel väga kaasaegne tehnoloogia. Tehnoloogiaga 
kaasaskäimiseks peavad seda tegema ka filtritootjad.

on saavutatud. See tähendab, et mootorit 
määritakse, kuid õli optimaalset filtreerim-
ist enam ei toimu. See põhjustab mootori 
kiiremat kulumist.

tAgASivooluklApp tAgAB õli riNg-

luSe

Tagasivooluklapp takistab mootori väljalül-
itamise korral statsionaarsetes õlifiltrites 
oleva õli tagasivoolu filtrist karterisse. See 
tagab mootori taaskäivitamisel õli kohese 
jõudmise määrimispunktidesse.
Ka õlifiltri elemendid võivad olla varustat-
ud möödavooluklapi ja tagasilöögiklapiga. 
Klapid on sellisel juhul integreeritud kor-
pusesse ning neid ei ole kunagi vaja välja 
vahetada. 

kAkS koNStruktSiooNi puHtAkS Fil-

treerimiSekS

Õlifiltreid on põhimõtteliselt kahte tüüpi: 
esiteks õlifiltri elemendid, mille korpus 
kinnitatakse poltide abil mootori külge 
statsionaarse komponendina, ja teiseks 
vahetatavad õlifiltrid. Vahetatavates 
õlifiltrites moodustavad korpus ja element 
ühe statsionaarse üksuse, mis vahetatakse 
hoolduse ajal välja tervikuna, erinevalt filtri 
elementidest. Vahetatavad õlifiltrid saab 
varustada erinevate klappidega olenevalt 
sõidukitootja spetsifikatsioonidest. Eraldi 
tuleks nimetada möödavooluklappi ja 
tagasivooluklappi.

mÖÖDAvooluklApp

Möödavooluklapp tagab mootori pideva 
varustamise õliga. See klapp on tavaliselt 
suletud. Kuid külmadel aastaaegadel õli 
viskoossus suureneb. Seetõttu on õlivool 
läbi filtrimaterjali takistatud. Õli kiire 
etteandmise tagamiseks möödavooluk-
lapp avaneb, kuni õli saavutab uuesti oma 
töötemperatuuri ja järelikult ka nõutava 
viskoossuse. Möödavooluklapp avaneb ka 
siis, kui filtri õli vahetamise intervalli ei ole 
järgitud ning filtri mustuse imavuse määr 

Mootorrataste praegune põlvkond 
sisaldab kaasaegset kõrgtehnoloogiat. 
Ka filtrid peavad pakkuma 
kõrgtehnoloogiat, et tagada edukus ja 
vältida sabassörkimist. Mootorratastele 
mõeldud MANN-FILTERi brändi 
tooted paistavad silma oma kõrgete 
tehniliste näitajate poolest. Praegused 
mootorid on palju nõudlikumad kui 
mõne aasta tagused mudelid. Mootori 
temperatuurid on palju kõrgemad ning 
samal ajal on õli täitmismaht vähene-
nud, kusjuures õli vahetamise inter-
vallid üha pikenevad. Puhtuse kõrge 
tase on moodsate mootorite puhul 
kohustuslik. Tippkvaliteeti nõutakse 
lisaks õlile ka õlifiltri toimivust 
iseloomustavatelt näitajatelt. Praegu 
kasutusel olevad õlid on välja töötatud 
spetsiaalselt mootorratastele. Lisaainete 
kasutamisega on õli omadusi märkimis-
väärselt parandatud. Tulemuseks on 
kõrgekvaliteedilised õlid, mis nõuavad 
kõrgekvaliteedilisi filtreid.

MANN-FILTER mootorrattafiltrid on eriti väljapaistvalt efektiivsed

mW64

mH53  
 

mW65

mH63/1  
 

mW64/1 

mH67  

otSi ADeCAt´St
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EUROL JA CASTROL ÕLI, MIS ON MÕELDUD KAHETAKTILISTELE JA 
NELJATAKTILISTELE MOOTORRATASTE MOOTORITELE

või kui mootor töötab väga raskes režiimis, 
võib õli kogust suurendada isegi kuni 1:16. 
Kuid kõigil juhtudel tuleb juhinduda toot-
japoolsest mootorite ja õlide kasutamise 
juhendist. Kahetaktilistele mootoritele 
mõeldud õlid on harilikult värvitud, sest 
lisades õli kütusele, värvub ka viimane, 
seetõttu on näha, et kütusele on lisatud õli.

Õlid, mis on mõeldud neljataktiliste 
mootoritega varustatud mootorratastele ja 
muruniidukitele, märgistatakse analoogselt 
automootoritele mõeldud õlidega. Kuid 
see ei tähenda, et neid võib üksteisega 
asendada. See on põhiliselt seotud mootor-
rataste mootorite ja siduri erineva kon-
struktsiooniga, suure võimsuse ja kaalu 
suhtega, suure võimsusega töömahu ühiku 
kohta jne. Seetõttu soovitame neljataktil-
iste mootoritega varustatud mootorrataste, 
motorollerite ja muu tehnika jaoks valida 
selleks spetsiaalselt mõeldud õlisid. Peam-
ised nende toodete tarnijad on Castrol ja 
Eurol tootjad. 4T õlide sortimendiga
ja nende kasutusotstarbega võite tutvuda
tabelis.

2T ja 4T õlide lai sortiment meie ladudes, 
mugav tellimisviis, operatiivne kohale-
toomine lubab pakkuda ostjatele vaja-
likke kaupu ja, realiseerides neid tooteid, 
suurendada käivet.

seerimine (API) on seotud mootori silindri 
mahuga.

API kahetaktiliste mootorite õlide klassifit-
seerimine:

•	API TA õli on mõeldud õhkjahutusega 
mootoritele, mille töömaht on kuni 50 
cm³ ja mida kasutatakse mopeedides, 
muruniidukites ja väikegeneraatorites;

•	API TB õli on mõeldud kiirekäigu-
listele õhkjahutusega mootoritele, 
mille töömaht on 50-200 cm³ ja 
mida kasutatakse skuutrites, mootor-
ratastes, motorollerites, kettsaagides.

•	API TC õli on mõeldud mootoritele, 
mis peavad vastama rangetele kvaliteed-
inõuetele ja mille töömaht on 200-
500 cm³, suure kütuse ja õli suhtega: 
mootorratastele, lumesaanidele.

•	Õli, mis on mõeldud eriti suurtele 
riputavatele vesijahutusega paadi-
mootoritele, märgistatakse NMMA 
klassifikatsiooni TC-W3 järgi.

Jaapani standardite (JASO) järgi on mär-
gistused analoogsed nagu API puhul ning 
on järgmised: FA, FB, FC, FD.

Soovitatav õli ja kütuse suhe on 1:50. 
Mõnede sünteetiliste õlide määrdeoma-
dused on nii head, et õliosa võib olla kaks 
korda väiksem, s.t. 1:100. Sellisel juhul, 
isegi kasutades kallimaid õlisid, hoitakse 
raha kokku. Mootori sissetöötamise ajal 

Sooja aastaaja saabudes ilmub tee-
dele, aedadesse, muruplatsidele ja 
veekogudele aina mitmekesisemat 
tehnikat. Need on mootorrattad, 
motorollerid, mopeedid, skuutrid, 
veemootorrattad, paadid, muruni-
idukid, võsalõikurid, kultivaatorid jne. 
Sellel tehnikal on kõige sagedamini 
kahetaktilised mootorid, võimsamad 
variandid on varustatud neljataktil-
iste mootoritega. Õlisid, mis sobivad 
mootorrataste, paatide, muruniidukite 
kahetaktilistele ja neljataktilistele 
mootoritele, liigitavad õlitootjad erine-
vatesse sortimendi gruppidesse, millel 
on sageli täiendav märgistus 2T või 4T.

Meie poolt pakutavas sortimendis on 
tuntud kaubamärkide, Castrol ja Eurol, 
tooted. Ladudes olevate toodete spek-
trist on võimalik valida õlisid ükskõik 
millise sõiduki või muu tehnika jaoks. 
Selleks, et professionaalselt valida sobiv 
õli, on vaja teada, milline on õli kasu-
tusotstarve, spetsifikatsioon, kütuse 
ja õli suhe. Kui teil on need andmed 
olemas, te kindlasti ei eksi pakkudes 
kliendile üht või teist toodet.

Nagu juba mainisime, otstarbe järgi 
õlid on järgmised: 2T: kahetaktilistele 
mootoritele ja 4T: neljataktilistele 
mootoritele.
Kahetaktiliste mootorite õlide klassifit-

kõik mootorrataste jaoks
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NANo geeliteHNoloogiAgA AkuD (mg 

SeeriA)

Omadused:

•	 Aku täitmiseks kasutatav ainulaadne 
elektrolüüt, võrreldamatu pöördemo-
ment, miinimumini viidud väävliheit-
mete ladestumine plaatidele. 

•	 Kuni neli korda väiksem iseeneslik 
tühjenemine (võrreldes tavaliste mär-
gakudega) ja pikem kasutusiga.

•	 Tagab võrreldamatu tõhususe ja kuni 
kaks korda pikema kasutusea (võr-
reldes tavaliste märgakudega).

•	 Geelitaoline struktuur tagab suure 
vibratsioonikindluse.

•	 On võimalik kasutada väliskeskkonna  
temperatuuri laia vahemiku juures.

•	 Võrreldamatu tõhusus väliskeskkonna 
ekstreemsete temperatuuride juures.

•	 On võimalik transportida ohutu veo-
sena.  Lekkimise oht on välistatud ka 
siis, kui aku kest mõraneb.

•	 On võimalik kasutada ükskõik millises 
asendis.

Suure võimSuSegA kuivAkuD (DB 

SeeriA)

Omadused:

•	 20–30 % suurem käivitusvõimsus 
(võrreldes tavaliste akudega). 

•	 Suurem plaatide arv ühe elemendi 
kohta  tagab suurema pöördemo-
mendi.

•	 Lisavõimsus masinatele, millel kasu-
tatakse täiendavaid elektrilisi kom-
ponente või kõrge kompressiooniga 
mootoreid.

tAvAliSeD kuivAkuD (6N jA 12N SeeriA)

Omadused:

•	 Vahetatavate kuivplaatidega stand-
ardsed akud. 

•	 Tavaline võimsus.
•	 Suur pöördemoment.

Agm SuB-gel HermeetiliSeD, Hool-

DuSvABAD AkuD (mgS SeeriA)

 Omadused:

•	 Aktiveeritud tehases. Kasutusvalmis.
•	 Pikem kasutusiga.
•	 Eriline elementide struktuur tagab 

suurema pöördemomendi.
•	 Sub-geeli konstruktsioon tagab suure 

vibratsioonikindluse. 
•	 On võimalik kasutada väliskeskkonna  

temperatuuri laia vahemiku juures.
•	 Suur tõhusus väliskeskkonna ek-

streemsete temperatuuride juures.
•	 On võimalik kasutada ükskõik millises 

asendis.

HAppemAHutigA HoolDuSvABAD  

AkuD (DtX SeeriA)

Omadused:

•	 Aktiveeritud ja täielikult hermetiseeri-
tud.

•	 Võib tekkida vajadus täiendavalt täita.
•	 Tugev ja vibratsioonikindel.
•	 Hooldusvaba aku.
•	 Kuni kolm korda pikem kasutusiga 

(võrreldes tavaliste akudega).

DYNAVOLT 
Mootorratta akud

kõik mootorrataste jaoks
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õiguskeskkond

Standardiseeritud rehvimärgis, 
mis võeti kasutusele ELi määruse 
1222/2009 alusel, annab teavet rehvi 
sooritusvõime kolme aspekti kohta.

EU uus rehvimärgistus

Selles ELi rehvimärgise näites esitatud tulemused on puhtalt illustratiivsed. Näide pakub vaid üldist teavet
ja on mõeldud selgituseks.

ÖkoNoomSuS

Märgis annab teavet rehvi ökonoomsuse 
kohta, tuginedes veeretakistuse näitajatele. 
G- ja A-klassi rehvidega sõidukite
kütusekulu erinevus võib olla kuni 7,5%, 
mis tähendab umbes 300-eurost kütuseku-
lu erinevust rehvi tööea jooksul.*

piDAmiNe märjAl teel

Märgis annab teavet sõiduauto peatumismaa 
kohta kiirusel 80 km/h libedal teel. F- ja A-
klassi rehvide pidurdusmaa erinevus on
kuni 18 m – see vastab Smarti kaheksakord-
sele kerepikkusele.

15

3

3 3

3

50

* Euroopa Komisjoni mõjuhinnang SEC (2008) 2860.

Märgise näide vastab ELi doku-
mendile 1222/2009, vorm vastab II 
lisa 1. ja 2. artiklile. 

3/15/50

AjAkirjAD mõõDAvAD kokku umBeS

15 kriteeriumit

(nt juhitavus ja pidurdusvõime kuival teel, 
stabiilsus suurel kiirusel ja talvised 
sõiduomadused).

väliNe veeremÜrA

Rehvi välismüra väljendatakse märgisel 
detsibellides (dB), millele on lisatud üks, 
kaks või kolm helilaine kujutist. Üks heli-
laine tähistab kõige vaiksemat rehvi. Kaks 
lainet tähendab, et rehvimüra on umbes
kaks korda suurem, ning kolm lainet, et 
rehvimüra on umbes neli korda suurem 
kui kõige vaiksemal rehvil.

DuNlopi reHviiNSeNeriD vAAtlevAD 

tipptASemel reHve väljA tÖÖtADeS 

eNAm kui 50 SoorituSvõime

pArAmeetrit

(nt vesiliug kurvides ja sirgetel, veojõud, 
juhitavus raske koormaga, juhitavus ja pidur-
dusvõime lumel ja jääl, müratase salongis ja 
tööiga).
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Kuigi kasutatud tarviku komponendid või-
vad olla heas seisukorras, on nende pingus 
ja funktsioon kahtlemata vähenenud, sest 
komponente on mõjutanud pinge, niiskus 
ja korrosiooni teket soodustav sool ning 
enamikus kliimaoludes ka äärmuslikud 
temperatuuritingimused. Nende kom-
ponentide välja vahetamata jätmine võib 
põhjustada ebaühtlast pidurdamist, sellest 
tulenevat stabiilsuse ja ohutuse vähenemist, 
samuti piduriklotside ja -ketaste kiiremat 
kulumist, mille tagajärjeks on vibratsioon 
klotsides ja suurem müra pidurdamisel.

Kuigi Delphi soovitab piduriklotse ja 
ühendusdetaile vahetada välja samaaeg-
selt, näitavad praegused müügitulemused 
seda, et 25 piduriklotside komplekti kohta 
müüakse ainult üks tarvikukomplekt. 
Kuna tarvikukomplekti hind moodustab 
ainult 3–6% piduriketta ja -klotsi remondi 
koguhinnast, siis ärge seda tähtsat sammu 
vahele jätke, kui pidurisüsteemi hooldust 
teostate.

Pidurisüsteemi hooldamisel soovitab Del-
phi tehnikutel kindlasti paigaldada ka uued 
pidurisüsteemi tarvikud. Tarvikukomplek-
tide väljavahetamisel
koos piduriklotsidega tagate: pidurisüs-
teemi remondi kõrge kvaliteedi, võimalike 
garantiinõuete vähenemise, pidurimüra 
vähendamise, kliendi suurema ohutuse, 
samuti pidurisüsteemi remondi, mis on 
samaväärne originaalseadmete hooldusega.

Juhend kuulliigendite 
paigaldamiseks koos kaitseplaadiga

Pidurisüsteemi hooldamisel soovitab 
Delphi tehnikutel kindlasti paigaldada 

ka uued pidurisüsteemi tarvikud 

proBleem.

Vee või mustuse sisseimbumine tolmukatte 
ülaosas. Tolmukatte ülaosa kulumine.

põHjuS.

Tolmukatte ülaosa kaitseplaat on paigal-
damata.

lAHeNDuS.

Kaitseplaat võimaldab luua sileda pinna 
tolmukatte ülaosa jaoks.
Tolmukatte ülaosa peab asetuma tihedalt 
vastu kaitseplaati.
Kasutage paigaldamiseks alati originaalset 
kaitseplaati.

Kaitseplaat kaitseb tolmukatte ülaosa 
kulumise eest. Kui kaitseplaat on varus-
tatud klambriga, siis veenduge, et klamber 
asetub alati käänmiku sälgu sisse, mis tagab 
kaitseplaadi püsimise omal kohal.

Plastist kaitseplaat.
Klõpsatage klamber käänmikus oleva sälgu 
sisse.

Kaitseplaate kasutatakse autodel, millel 
on silindriliste sõrmedega kuulliigendid, 
peamiselt Renault’ rakendustes.

Soovitused autoremonditöökodadele

1. Plastist kaitseplaat

2. Suru käändmiku pessa
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Ketta vibratsiooni ja 
värisemise võimalikud põhjused Ketta väljajooksu 

mõõtmine

Vahetades pidurikettaid sõidukil, mille 
juht kaebas piduri vibreerimist ja värinat, 
avastasin, et ketaste üks külg oli muutunud 
siniseks ja mulliliseks.

See kõik viitab piduriketaste ülekuumen-
emisele. Meie nimetame seda tavaliselt 
metalli värvuse muutusest tingitud „sineta-
miseks“. Ülekuumenemine omakorda võib 
põhjustada piduri vibratsiooni ja värisem-
ist. Põhjuseid võib olla mitu. 

Pidurisadula kolvi kinnijäämise tagajärjeks 
võib olla piduriklotside ja ketta pidev kon-
takt, mis põhjustab ülekuumenemise. Kui 
ainult üks külg “mullitab“ ja on muutunud 
siniseks, siis võite eeldada, et teisel küljel 
olev pidurisadul toimib normaalselt. 

Ülekuumenemise tõenäolisem põhjus on 
korrosioon või kanduri eenditesse ko-
gunenud mustus. Ka see võib põhjustada 

Kavatsen ette võtta perioodilise ATA 
hindamise. Kuidas ja kus ma peaksin ketta 
väljajooksu mõõtma?

Ketta väljajooksu mõõtmiseks kasutatakse 
osutinäiduga mõõteseadet. See tuleb kin-
nitada klambri abil reguleeritavale konsoo-
lile. Konsooli tuleb hoida vastavas asendis 
kas magnetaluse või klambri abil.

Mõõteseadme kontaktots peab olema kok-
kupuutes kettaga, umbes 10 mm ulatuses 
ketta servast. Seejärel pööratakse ketast 
rummul ning mõõdetakse väljajooksu ja 
mõõteseadmel näidatud suurim ülejooks 
pannakse kirja. Ketta väljajooksu maksi-
maalne piirväärtus on 0,15 mm.

Väljajooksu võib mõjutada rummu seisu-
kord ja paigalduspinna puhtus. Igasugune 
mustus või rooste võivad põhjustada välja-
jooksu. Te mõõdate seda teatud kaugusel 
keskmest, seega siin esinevat ebaühtlust 
hakatakse suurendama ketta äärmuste 
korral.

piduriklotsi kinnijäämise ning pidev 
kontakt võib omakorda põhjustada ketta 
ülekuumenemise.

Liigne kuumenemine muudab ketta 
materjali (malmi) omadusi ning tekitab 
pinnale sinise glasuuritud efekti, mille 
mahahõõrumisel jääb aluspind roostetanud 
välimusega.

ÜlekuumeNemiSe vältimiSekS:

•	Piduriklotside vahetamisel puhastage 
seda piirkonda traatharjaga, et klotsid 
saaksid suhteliselt vabalt libiseda.

•	Kontrollige pidurisadulat. Kontrol-
lige korrosiooni esinemist, juhttih-
vtide jäikust ja kanduri liikumist.

•	Kontrollige kolvi tihendeid. Ideaalsed 
tihendid takistavad vee ja mustuse sis-
sepääsu ning enneaegse rikke esinemist.

võltstoodetega. Nagu kõik kõrgekvaliteed-
iliste laagrite tootjad, näeme me palju 
vaeva, et hoida võltsinguid turult eemal.

Võltstoodanguga kauplemine võib tekitada 
tarbijate umbusaldust, kuna seda ostetakse 
originaali pähe ning kasutatakse vastavalt, 
ning selle kvaliteedis ei saa olla kindel. Nii 
teie kui ka teie kliendid olete rahulolema-
tud, kui laagrid kuluvad kiiresti läbi, on 
ebakvaliteetsed või kahjustavad teie või teie 
klientide seadmeid. Halvimal juhul võib 
võltslaagrite kasutamine tuua kaasa raske 
õnnetuse.

kuiDAS vältiDA võltSituD tooDete 

oStmiSt?

1. Parim viis laagrite ehtsuse tagamiseks on 
osta need SKF-i volitatud
edasimüüjatelt. Nemad saavad oma tooted 
otse SKF-ilt.
Ametlike edasimüüjate nimekiri asub 
aadressil www.skf.com. Palun pidage

meeles, et võltsinguid on ainult visuaalsel 
vaatlusel raske tuvastada.

2. Teie kui SKF-i toodete tarbija võite 
pöörduda otse kohalikku SKF-i
müügiesindusse, et veenduda, kas teile 
müüdud laagrid on pärit SKF-ist
ning kas neid müünud ettevõte on meie 
poolt volitatud.

SKF on tegutsenud üle 100 aasta ning 
võtab võltsimise vastu võitlemist väga
tõsiselt. Teie usaldus on meile väga oluline.
Me oleksime tänulikud, kui te infor-
meeriksite meid võimalikest võltstoodetest
ning toetaksite niiviisi meie võitlust il-
legaalse kaubanduse vastu.

17. jaanuaril konfiskeeris Läti politsei ühelt 
Riias tegutsevalt volitamata edasimüüjalt 
üle 6000 võltsitud laagri.

Võimalik, et see ettevõte on ka teile tooteid 
müünud. Läti politsei koostöös SKF Grupi 
peakorteriga tegeleb hetkel juhtumi uurim-
isega. 
Kuni kohtuotsuseni ei avaldata asjaga 
seotute nimesid.

SKF-il puudub igasugune tolerantsus 
nende suhtes, kes petavad kliente 

Kuidas vältida võltsitud toodete ostmist?

Soovitused autoremonditöökodadele
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Vedrustuse hoova 
puks

Rattalaagri komplekt, mis sisaldab rattalaagrit ja teljemutrit

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

sobib mudelitele Audi A2, Seat Cordoba, Seat Ibiza IV, 
Škoda Fabia, VW Polo, VW Fox

proBleem

Sõidu ajal silla piirkonnas esinev kloppiv 
või kriuksuv müra.

põHjuS

Autotootjad on konstrueerinud vedrustuse 
hoova puksid, mis sageli ei ole piisavalt 
tugevad. Nende vastupidavust lühendavad 
ka kehvad tee- ja ilmastikuolud. Esialgselt 
paigaldatud versioonil (varuosa nr 6Q0 
407 183 A) oli kaks kummist vööti (joon. 
1), mis võisid ebasoodsate koormuste 
korral rebeneda (joon. 2). Seda varianti 
mudelitel VW enam ei kasutata, vaid see 
on asendatud uut tüüpi puksiga.

lAHeNDuS

SWAG soovitab kasutada uut tüüpi ve-
drustuse hoova puksi SWAG 30 93 1253 
(varuosa nr 1K0 407 183 E). Tugevdatud 
vedrustuse hoova puksil on neli kummist 
vööti, mis tagab suurema vastupidavuse 
koormustele isegi kehvade tee- ja ilmasti-
kuolude korral (joon. 3). 

pAluN pANge täHele!

SWAG-i vedrustuse hoova puksi ei pressita 
mitte ainult Polo platvormi vedrustuse 
hoova puksi toendisse, vaid ka Golf 5 
vedrustuse hoova puksi montaažitoendisse, 
samamoodi paigaldatakse see ka mudeli-

tel Audi A3 (8P), Seat Altea (5P), Skoda 
Octavia (1Z) või VW Golf 5 (1K).

märkuS pAigAlDuSe koHtA

Vedrustuse hoova puksi paigaldusasen-
dit on muudetud. Kui varem määratles 
asetuse üks kummist vöötidest, siis nüüd 
tuleb tähelepanu pöörata täpsele paigal-
dusasendile. Palun lugege üksikasjalikku 
teavet toote pakendikarpi lisatud SWAGI 
infolehelt.

proBleem

Rattalaager tekitab sõidu ajal palju müra.

põHjuS

Vesi satub rattalaagrisse tihendusseibi 
kahjustumise ja rooste moodustumise 
tõttu, vt fotosid (1) ja (2). Tihendusseib 
(3), mis paikneb püsikiirusliigendi ja rat-
tarummu vahel, on valmistatud plastist 
ning võib seetõttu hõlpsasti kahjustuda 
eemaldamise ajal või väliste tegurite tõttu. 
Kahjustunud tihendusseib ei taga enam 
nõuetekohast kontakti. Vesi pääseb ratta-
laagrisse palju kergemini siis, kui tihen-
dusseib on kahjustunud või määrdunud. 
Tagajärgedeks on rattalaagri enneaegne 
kulumine ja tugev müra.

lAHeNDuS

Olge tähelepanelik tihendusseibi kahjus-
tumise suhtes! Üldreeglina soovitab SWAG 
tihendusseibi välja vahetada rattalaagri 
paigaldamise ajal. Tähtis! Tihendusseibe 
valmistatakse kahes suuruses (64 mm ja 
72 mm). Pöörake erilist tähelepanu rataste 
mõõdule (tollides)!

täHtiS

Sobimatute tööriistade kasutamine võib 
põhjustada rattalaagri enneaegse rikke ning 
lisaks sellele ka veanäidu esinemise ABS-
süsteemis. 

joon. 1

1. 

2. 

3. 

joon. 2 joon. 3

Soovitused autoremonditöökodadele
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Samm 5. 
Paigaldage üks termokahanev toru üle iga 
NTK anduri ühendusjuhtme või üle iga 
vana anduri klemmi ühendusjuhtme.

Samm 6. 
Paigaldage üks kummist tihend üle iga 
ühendusjuhtme niimoodi, et tihendi gof-
reeritud ots jääb esiküljega ühendusjuhtme 
lõigatud otsa poole.

Samm 7.
 Kasutades sobivat tööriista (soovitatavalt 
juhtme koorimiseks ettenähtud seade), 
koorige kõigi ühendusjuhtmete lõigatud 
otstest maha 8 mm isolatsiooni. Seejärel 
kasutage sobivat pressimisseadet ja pres-
sige otsklemmid NTK anduri ühendus-
juhtmete külge. Tagage, et traat ei jääks 
katmata ning et  pressitud ühendus oleks 
kindel. 

Samm 8. 
Juhinduge “Ühendusjuhtme identifitseeri-
mise tabelist” ja veenduge, et ühendused 
pannakse kokku õigesti. Pressige iga vana 
anduri ühendusjuhe kokku NTK an-
duri vastava juhtmega. Jällegi tagage, et 
juhtmed ei jääks katmata ning et pressitud 

NTK Paigaldamise protseduur:

Samm 1. 
Ühendage vana andur sõiduki juhtme-
kimbu mitmepistikulisest ühendusest 
lahti (ärge juhtmeid läbi lõigake). Seejärel 
kasutage sobivat padrunvõtit või muud 
tööriista ja eemaldage vana andur sõiduki 
küljest. Selles etapis kontrollige nii sõiduki 
juhtmekimpu kui vana anduri klemme 
kahjustumise või korrosiooni suhtes, sest 
siin esinev viga võib negatiivselt mõjutada 
anduri toimivust.

Samm 2. 
Asetage vana andur NTK universaaland-
uri kõrvale. Kuuskandilt/äärikult mõõtes 
tagage, et uus andur oleks vähemalt 40 
mm võrra lühem kui vana andur. Kui 
NTK andur on pikem, siis soovitame, et 
lõikaksite selle juhtmed selliselt, et andur 
oleks vanast andurist 40 mm võrra lühem.

Samm 3. 
Lõigake NTK anduri ühendusjuhtmeid 
niimoodi, et iga järgnev juhe oleks 40 mm 
võrra lühem eelmisest juhtmest.

Samm 4. 
Lõigake vana anduri ühendusjuhtmed 
lühemaks samamoodi. 

ühendus oleks kindel. Kõige lihtsam on 
seda teha siis, kui alustate kõige lühemast 
ühendusjuhtmest.

Samm 9. 
Lükake kummist tihendid kindlalt vastu 
otsklemmi. Lükake termokahanev toru 
üle otsklemmi keskkoha. Toru peab selles 
kohas kokku tõmbuma (kahanema).

Samm 10.
 Kahandage termokahanevat toru ettevaat-
likult täies ulatuses, kasutades kuumaõhu 
püstolit või muud sarnast seadet. Juhtme 
kummist tihendid peavad jääma termoka-
haneva toru sisse, et tagada ühenduse 
veekindlus.

Samm 11. 
Eemaldage NTK andurilt kaitsekork ja 
paigaldage andur. Soovitatav pöördemo-
ment on: M18 andurid: keerake käejõuga 
tugevasti kinni ja seejärel pingutage sobiva 
tööriistaga ettenähtud pöördemomendini 
(35–38 Nm).

Ühendusjuhtmed tuleb suunata selliselt, et 
välistada nende ülekuumenemine ja hõõr-
dumisest tingitud kahjustumine. Origi-
naalse vana anduri juhtmekimbu klaaskiust 
kaitsehülssi ja klambreid või kaitsekraesid 
tuleks kasutada uuesti. Kui paigaldaja 
peab vajalikuks, siis võib kasutada sobivaid 
juhtmeköidiseid ühendusjuhtmete kokku 
ühendamiseks, et vältida nende kahjus-
tumist pärast paigaldamist. Lõpuks seadke 
ühendusjuhtmed oma esialgsesse asendisse 
tagasi.

Soovitused autoremonditöökodadele
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Ühendusjuhtme identifitseerimise tabel

SoojeNDi juHtmeD (X2) 
(AiNult juHtme tÜÜBiD 3 jA 4)

vAlge 

muSt

muSt

tumepruuN

vAlge

mAANDuSjuHe
(AiNult juHtme tÜÜBiD 2 jA 4)

HAll

roHeliNe

vAlge

HelepruuN

HAll

peAmiSeD tootemArgiD 

Ntk tootemArk 

tootemArk i 

tootemArk ii 

tootemArk iii 

tootemArk iv

SigNAAlijuHe

muSt

vAlge

SiNiNe

lillA 

muSt

OSRAM NIGHT BREAKER on 
AUTO BILDi lampide testi võitja

Rakendus:  autondus

Tehnoloogia:  volframhalogeen

Sihtrühm:  tarbija, kaubandus, autotööko-
da, jaemüük, töökoja omanik, hulgimüük

oSrAm NigHt BreAker oN Auto BilDi 

lAmpiDe teSti võitjA

OSRAM NIGHT BREAKER saavutas 
esikoha AUTO BILDi testis „20 testitud 
H7 lampi“! Testiti 20 erineva H7 lambi 
„valgusvoogu“, „heledust“ ja „geomeetri-
at“. OSRAM NIGHT BREAKER oli testis 
kõige heledam lamp ja saavutas kindlalt 
esikoha üldhinnanguga „väga hea“.

Ka teised OSRAMi autolambid saavutasid 
AUTO BILDi testis häid tulemusi. OS-
RAM SILVERSTAR – “maailma võimsaim 
auto ksenoonvalgusti“ – saavutas 4. koha 
üldhinnanguga „väga hea“ ning järele-
proovitud ja testitud OSRAM ORIGINAL 
LINE jäi esikümnesse.

Üldiselt jäid testis kõrgematele kohtadele 
tuntud valgustitootjate lambid. See näitab, 
et testi läbimisel osutub määravaks toot-
emargi kvaliteet. Seda väljendas kokkuvõt-
likult AUTO BILDi toimetaja Hendrik 
Dieckmann: „Pole sugugi üllatav, et häid 
lampe valmistavad traditsioonilised tootjad 
OSRAM ja Philips. […] Peale selle võime 
ainult loota, et juhid ei osta enam „Power 
Xenon“ hämardiga lampe. Nii kasuks 
endale kui teistele sõidukijuhtidele.“

OSRAM NIGHT BREAKER saavutas esikoha  AUTO BILDi testis „20 testitud H7 lampi”. 



40

Katsetatud Delphi rooli- 
ja vedrustussüsteemid tagavad ohutuse

Tagamaks täielikku vastavust OE toodetele, teostas Delphi rooli- 
ja veermikuosadele kvaliteeditesti, kus võrreldi ka mõnede konkurentide tooteid.

Ühe osana oma kohustusest säilitada 
viimasel kui ühel komponendil täielik 
vastavus originaalseadmete tehnilistele 
parameetritele viis Delphi hiljuti läbi 
kvaliteedikatse oma rooli- ja vedrustussüs-
teemi komponentidel, võrreldes neid origi-
naalseadmete ja tähtsaimate konkurentide 
osadega. Katse käigus mõõdeti pöörd-
emomendi, liikumise, vastupidavuse ja 
tugevuse terviklikkust ning katse teostati 
kuulliigenditel, puksidel, õõtsharkidel ja 
stabilisaatorivarrastel. Kõik Delphi katse-
tatud tooted vastasid täpselt originaalsead-
mete tehnilistele nõuetele või jäid lubatud 
kõrvalekalde piiridesse.

kuulSõrme pÖÖrlemiSe jA puruNe-

miSt väliStAvA pÖÖrDemomeNDi 

kAtSe

Pöörlemise katsega mõõdetakse jõudu, 
mis on nõutav kuulsõrme pöörlemiseks 
korpuses, ning kontrollitakse rooliliigen-
dite sujuvat liikumist. Purunemist välistava 
pöördemomendi katsega mõõdetakse 
jõudu, mis on vajalik kuulsõrme liigu-
tamiseks rooliratta pööramisel.

kuulSõrme pÖÖrlemiSekS NõutAv 

pÖÖrDemomeNt 

Kui kuulsõrme purunemist välistava ja/
või pöörlemise pöördemomendi väärtus 
on kõrgem kui originaalseadme osal, võib 
roolimine tunduda sõitmisel ebatavaliselt 
jäik (vt skeemilt konkurenti E). Peale 
selle võib esineda oht, et roolisüsteem ei 
tsentreeru ise pärast pööramist ning sõiduk 
võib kaotada juhitavuse. Kui nõutav 
pöörlemise ja/või purunemist välistav 
pöördemoment on oluliselt väiksem 
kui originaalseadme osal, võib sõiduki 
roolimine tunduda lõtv ja ebastabiilne (vt 
skeemilt konkurenti A).

Delphi rooli- ja vedrustussüsteemi osad 
saavutasid paremaid tulemusi kui kõige 
tähtsamad järelturu konkurendid ning 
nende toimivus oli võrreldav originaal-
seadme komponendiga.

kuulSõrme NurkliikumiSe teSt

Kui kuulsõrme nurkliikumise väärtus on 
oluliselt väiksem originaalseadme vastavast 
tehnilisest parameetrist, võib see takistada 
rooli- või vedrustussüsteemi komponen-
tide liikumist, põhjustades liigset pinget 
süsteemi teistele komponentidele ning 
tekitades osade enneaegset kahjustumist.

Eespool kirjeldatud katse kinnitab, et Del-
phi komponentide toimivus vastab täpselt 
originaalseadmete tehnilistele nõuetele. 

kuulliigeNDi väljAtõukAmiSe kAtSe

Selle katsega mõõdetakse jõudu, mis on 
nõutav kuulsõrme väljatõmbamiseks 
korpusest. Kui kuulsõrme eemaldamiseks 
nõutav jõud on väiksem kui originaal-
seadme vastav näitaja, esineb oht, et kuul-
liigend võib normaalsete sõidutingimuste 
korral üles ütelda, põhjustades kontrolli 
kaotuse sõiduki suuna üle, kuna rat-
tarumm ei pruugi enam olla ankurdatud 
vedrustuse hoova külge. Kui jõud, mis on 
nõutav kuulsõrme väljatõukamiseks oma 
korpusest, on väiksem kui originaalseadme 
vastav näitaja, esineb oht, et kuulliigend ei 
tööta nõuetekohaselt.
Konkurendid A ja B tulemused jäid 
originaalseadme nõudest 8% võrra 
madalamaks, mis võib põhjustada teiste 
komponentide (näiteks alumise vedrustuse 
hoova, põikstabilisaatori või õõtshoova) 
kahjustumise.

Delphi tulemused jäid originaalseadme 
nõuete 1% piiridesse.

kuulliigeNDi väljAtõmBAmiSe kAtSe

Selle katsega mõõdetakse jõudu, mis 
on vajalik kuulsõrme väljatõukamiseks/
eemaldamiseks korpusest. See on oluline 
ohutusfunktsiooni kontrollimine, mil-
lega tagatakse komponendi vastupidavus 
tegelikes sõiduoludes sõiduki vedrustussüs-
teemile mõjuvatele jõududele.
Delphi toode läbis selle katse edukalt: ku-
ulsõrme väljatõukamiseks nõutav jõud.

StABiliSAAtorivArDA tõmBetuge-

vuSe kAtSe

Katsega kontrollitakse toote korpuse ja 
keevisõmbluste tugevust, rakendades 
korpuse keskosa kaudu jõudu kuni pu-
runemiseni. Purunemist ei tohiks esineda 
nendes punktides, kus varras on keevitatud 
korpuse külge.

Kui stabilisaatorivarda tõmbetugevus on 
väiksem originaalseadme omast, esineb 
enneaegse rikke oht, mille tagajärjeks on 
sõiduki ebastabiilsus ja sõidu ajal esinev 
kloppiv müra.

Delphi stabilisaatorivarras saavutas 
sarnased tulemused originaalseadme 
komponendiga, mis kinnitab, et Delphi 
keevitusprotsess ja materjalid vastavad 
originaalseadme tehnilistele nõuetele.

metAlligA ÜHeNDuSeS olevA kummi 

vAStupiDAvuSe kAtSe 

Vastupidavuse või elutsükli katsetega kon-
trollitakse komponendi konstruktsiooni 
ja komponendi valmistamiseks kasutatava 
tootmisprotsessi vastavust.

Delphi puksil esines pärast 220 000 
katsetsüklit väikeses ulatuses kummi 
mõranemist, kuid puks ise jäi terveks. 
Seevastu konkurendil A esines sidestuse 
rike juba enne 30 000 tsükli läbimist. See 
võib põhjustada komponendi kooste (nt 
õõtshark) rikke ühenduskohas.

Soovitused autoremonditöökodadele
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Sharniiri sõrme pöördmomendi test (Nm)

Sharniiri sõrme välja rebimise test (Nm)
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ESIMENE UUS BREMBO VARUOSADE RAKENDUS: BREMBO PARTS
NÜÜD SAAB JÄRELTURUTOODETE KATALOOGI SIRVIDA KA 

I-PHONE’is JA I-PADis

2013 – TRW PROGNOOSIB 
TÕUSUTRENDE ELEKTROONIKA VALLAS

Kuna seadusandjad ja tarbijaorganisatsioo-
nid nõuavad pidevalt aktiivsete turvasüs-
teemide täiustamist, prognoosib TRW Au-
tomotive Holdings Corp. (NYSE: TRW) 
mitut olulist trendi elektroonikavaldkonna 
arengus, sealhulgas alljärgnevaid:
•	Valitsevaks suunaks saab kokkupõrke 

vältimise tehnoloogiate rakendamine
•	Tähelepanu koondub ra-

dar- ja kaamerasüsteemidele 
•	Nõudluse suurenemine avatud 

arhitektuuriga süsteemide järele

Elektroonika on kõige kiiremini kasvav au-
totööstuse kaubaartikkel: tööstuse hindajad 
panevad selle valdkonna arvele 40 kuni 50 
protsenti sõiduki maksumusest, kusjuures 
kümme aastat tagasi oli vastav näitaja 20 
protsenti.

Kuna valitsevaks tehnoloogiaks on tõusnud 
sõidukijuhi abisüsteemid (Driver Assist 
Systems (DAS)), muutub kulude opti-
meerimine vastavalt TRW prognoosile 
tähtsaks teemaks sõidukitootjate ja tarni-
jate sektoris. Aitamaks rahuldada suure-
nevat nõudlust video ja radari järele, teeb 
TRW oma klientidega koostööd, et tuua 
turule uut, täiustatud ohutustehnoloogiat, 
mis oleks saadaval taskukohase hinna eest. 

TRW-l on kogemused hinnalt kätte-
saadavate tehnoloogiate väljatöötamises ja 
rakendamises. 

TRW prognoosib selget trendi, mis näitab 
liikumist domeeni arhitektuuride suunas 

ja suuremat nõudlust avatud süsteemide 
järele, et tulla toime üha keerukamaks 
muutuva sõiduki elektroonikaga. TRW, 
kes on liider selles valdkonnas, alustab 
käesoleval aastal koos ühe juhtiva Euroopa 
autotootjaga nõuetekohasel tehnoloogial 
põhineva juhtseadme „Safety Domain 
ECU“ (SDE) tootmist.

Meie SDE üks märkimisväärne aspekt on 
see, et juhtseade võimaldab integreerida 
sõidukitootjate või kolmandate isikute 
tarkvara. Koodi teadmata võime tark-
vara integreerida kontrolleris sisalduvasse 
„avatud arhitektuuri“ süsteemi. Selle järele 
on suur nõudlus, kuna sõidukitootjad 
kirjutavad üha enam tarkvara ise ning 
nõuavad tarnijatelt integratsiooni korral-
damist – mitte ainult aktiivsete ohutussüs-
teemide, vaid ka turvapatjade ning rooli- ja 
pidurisüsteemi jaoks. Areng on olnud 
tohutu ning me ootame astmelist kasvu 
selles valdkonnas.

tehnoloogiauudised

Meie SDE üks märkimisväärne aspekt on
see, et juhtseade võimaldab integreerida
sõidukitootjate või kolmandate isikute
tarkvara. Koodi teadmata võime tarkvara
integreerida kontrolleris sisalduvasse
„avatud arhitektuuri“ süsteemi.

Uus rakendus BREMBO PARTS sisaldab ka automaatset asukoha määramise süsteemi, mis 
võimaldab kohe valida navigeerimise keele, ning automaatset asetuse positsioonimist olenevalt 
seadme nurgast, säilitades samal ajal proportsioonid muutumatuna.

Brembo kinnitab taas kord, et tema 
tähelepanu on suunatud innovatsioonile ja 
uutele trendidele tehnoloogias. Pärast uue 
veebilehe käiku laskmist ja selle võimsat 
esitlust kõigis peamistes sotsiaalvõrgustikes 
rakendab Brembo oma digitaalset plat-
vormi ja toob turule oma esimese profes-
sionaalidele mõeldud varuosade rakenduse: 
BREMBO PARTS.

Apple’i rakenduste poest App Store 
tasuta allalaaditav uus rakendus BREMBO 
PARTS, mis võimaldab isegi võrguüh-
enduseta sirvimist, paistab silma tänu 
põnevale graafikale ja lihtsale navigeeri-
misele: peamenüü suunab kasutajad otse 
huvipakkuvate tootekategooriate juurde 
“Pidurikettad/piduriklotsid” või “Trum-
melpidurid/klotspidurid”. Otsingu täpsus-
tamiseks võib kasutada Brembo varuosa 
numbrit või sõiduki mudelit.

Uue rakenduse BREMBO PARTS 
kvaliteedimärgiks on võimalus sirvida kõigi 
kataloogis sisalduvate varuosade numbrite 
tehniliste andmete tabeleid. Peale selle pa-
kub Brembo kõigile kasutajatele võimalust 
juurdepääsuks sellisele ainulaadsele sisule 
nagu “Montaažijoonised”, “Paigaldus-
juhendid” ja “Hooldusjuhendid”.

Uus rakendus BREMBO PARTS sisaldab 
ka automaatset asukoha määramise süs-
teemi, mis võimaldab kohe valida navi-
geerimise keele, ning automaatset asetuse 
positsioonimist olenevalt seadme nurgast, 
säilitades samal ajal proportsioonid muu-
tumatuna.

BREMBO PARTS on saadaval itaalia, 
inglise, prantsuse, saksa, vene, taani ja 
hispaania keeles. “Toote” kategooriasse 
kuuluv “Hüdraulika” osa valmib 2012. 
aasta lõpuks ning praegu töötatakse välja 
rakendust nutitelefonidele, mis kasutavad 
Androidi platvormi.
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kÜtuSeSääStlikkuS

C, e

märgHAArDumiNe

A, B

väliSmÜrA

70–72 dB

lühem pidurdusmaa kõrgema keskklassi ja luksusautodele. 
omadus 
Uudsed 3D turvisesooned. 
toime 
Äärmiselt täpne juhitavus ja stabiilsus. Suurepärane kaitse vesiliu vastu. 
kasu kliendile 
Suurepärane pidurduvus märjal ja kuival teekattel.

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

ContiPremiumContact™ 2

ContiPremiumContact™ 5

•	 Spetsiaalne müratõke vähendab 
rehvimüra.

ContiPremiumContact™ 5 

•	 Käsitsemine ja haarduvus tänu mak-
roklotsidele. 

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

•	 Suurepärane vesiliukindlus tänu spet-
siaalsetele veesoontele.

•	 Minimeeritud kütusekulu tänu öko-
kontuurile.

•	 Elastne külgsein suurendab mugavust 
ja vähendab veeretaksitust.

Pidurdamine märjal 
teel +15 %

Juhitavus kuival teel  
+4 %

Läbisõit +12 %

Müra +5 %

Veeretakistus +3 %

Juhitavus märjal teel  
+3 %

Pidurdamine kuival 
teel   +2 %

Vesiliug +0 %

Sõidumugavus +5 %

ContiPremiumContact™ 2
ContiPremiumContact™ 5

kÜtuSeSääStlikkuS

B, C, e, F

märgHAArDumiNe

B, C

väliSmÜrA

70–72 dB

Sooritusvõime diagramm
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Arendusfookus: kulutõhusus, usaldusväärsus, vastupidavus.

ContiVanContact™ 100

omADuS

1. Lame kontuur ja vastupidavust su-
urendav ränisegu.

2. Suurem jälgpind suurema mahulise 
kulumiga.

3. Jõulise konstruktsiooniga karkass ja 
tugevdatud külgsein.

4. Jõuline ja innovaatiline 3D-ribi külg-
seinal.

toime

Soone põhjas paiknev kivitõukur ja vastu-
pidav mustri disain.

Suur kandevõime ja parem stabiilsus teel.

Esmaklassiline töökindlus pikkadel vahe-
maadel ja raskete koormate korral.

Takistab kivide kinnijäämist soontesse 
ning kaitseb mustrit kildumise ja muude 
kahjustuste eest.

Suurepärane vastupidavus kõigil teepin-
dadel.

eeliS

Väga hea kulusäästlikkus tänu paremale 
läbisõiduvõimele.

Suurendab vastupidavust ja pikendab rehvi 
eluiga.

Külgseina kaitse, mis aitab vältida kõn-
niteeservast tingitud hõõrdumisi.

Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 100

Vesiliukindlus 100 %

Pidurdamine kuival teel 
102 %

Läbisõit 115 %

Veeretakistus 110 %

Pidurdamine märjal 
teel 105 %

Veeremismüra 
100 %

Juhitavus 100 %
Turvisemuster 110 %

kÜtuSeSääStlikkuS

B–C

märgHAArDumiNe

B

väliSmÜrA

72 dB

Sooritusvõime diagramm

Kuigi veeretakistus ja pidurdamine märjal 
teel ei olnud arendustöö keskpunktiks, 
on tänu uudsele turvisesegule ka neid 
näitajaid parandatud.
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	 Vanco 2 = 100 %
ContiVanContact™ 200

omADuS

1. Turvisemustri keskel paiknevad pilud 
ja uudsed veesooned õlapiirkonnas.

2. Makroklotsi mustri disain ja mustri 
stabilisaatorid turvise keskel.

3. Täisränist turvisesegu funktsionaalse 
polümeeri ahelatega.

Vesiliukindlus 100 %

Pidurdamine kuival teel 
105 %

Läbisõit 100 %

Veeretakistus 115 %

Pidurdamine märjal 
teel 115 %

Veeremismüra 
100 %

Juhitavus 100 %

 toime

Pilude servad tekitavad klaasipuhasti efekti, 
tagades vee parema ärajuhtimise pidur-
damise ajal.

Stabiilne muster tagab parema jõu ül-
ekandmise kurvide läbimisel.

Väga hea juhitavus kõigis sõidutingimus-
tes, ka raskete koormate korral.

Väiksem energiakadu rehvi deformatsiooni 
korral tänu polümeeriahelate tugevale 
sidemele räniga.

Väiksem veeretakistus suurendab rehvi 
efektiivsust.

Turvisemuster 100 %

ContiVanContact™ 200
Arendusfookus: kulutõhusus, usaldusväärsus, vastupidavus.

 eeliS

Ohutu sõit tänu lühikesele pidurdusmaale 
märjal teekattel.

kÜtuSeSääStlikkuS

A

märgHAArDumiNe

A–B

väliSmÜrA

72 dB

Sooritusvõime diagramm
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omADuS

Vastupidavust suurendava disainiga 
keskmine mustriosa, suletud õlamuster ja 
täiendavad kõrgemad alad turvisemustri 
plokkides.
Mustri suur jäikus.

mAANteel 

•	 Ohutus.

•	 Mugavus.

•	 Läbisõit.

mAAStikul

•	 Veojõud.

•	 Jõulisus.

•	 Isepuhastus.

veojõuD

•	 Suur pilutihedus.

•	 Palju haardenurki.

•	 Esmaklassiline veojõud kergel maas-
tikul.

 

eeliS

Esmaklassiline juhitavus ja silmapaistvalt 
lühikesed pidurdusmaad kuival teepinnal.

Juhitavus 103 %

Vesiliukindlus 101 %Veeretakistus 108 %

Veeremismüra 
104 %

Pidurdamine kuival teel 
100 %

Pidurdamine märjal 
teel 106 %

Lumi 106 %

Läbisõit 128 %

Vastupidavus maastikul 
108 %

ContiCrossContact™ LX = 100 %
ContiCrossContact™ LX 2

ContiCrossContact™ LX 2

Hästi tasakaalustatud võimekas rehv nii maantee- kui kergemaks maas-
tikusõiduks. Kohandatud moodsatele linnamaasturitele (SUV) ja maasti-
kusõidukitele.

kÜtuSeSääStlikkuS

C, e

märgHAArDumiNe

C

väliSmÜrA

70–73 dB

Sooritusvõime diagramm
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Eagle F1 Asymmetric 2

EfficientGrip Performance

Heal tasemel EL’i rehvimärgise tulemused, peamiselt C/B klass. 

Suurepärasel tasemel EL’i rehvimärgise tulemused, peamiselt A/B klass. 

•	 Tänu uudse kujuga uuretele on kontakt-
pind pidurdamisel suurem.

•	  Lühim pidurdusmaa nii märjal kui ka 
kuival teel.

•	  Parem kontakt teekattega 
pidurdamisel.

•	 Parandab haardumist nii 
märjal kui ka kuival teel.

•	 Kerge konstruktsioon.

•	 Suurendab rehvikarkassi 
jäikust.

„Hästi tasakaalustatud ainulaadne rehv ilma ühegi puuduseta. Dünaamiline 
teelpüsivus niisketes oludes, lühike pidurdusmaa märja ja kuiva teekattega, 
väike veeretakistus.”
Autobild 9/2012  

EfficientGrip Compact

kÜtuSeSääStlikkuS

C

märgHAArDumiNe

B–C

väliSmÜrA

68–70 dB

kÜtuSeSääStlikkuS

B–C

märgHAArDumiNe

A–B

väliSmÜrA

67–69 dB

kÜtuSeSääStlikkuS

B–e

märgHAArDumiNe

A–C

väliSmÜrA

65–72 dB

•	 Suured õlaplokid tagavad suurema külgsuu-
nalise jäikuse ja kurvides parema stabiilsuse.

•	 3% parem juhitavus märjal teel.

•	 Eelkäijaga võrreldes 5% väiksem kaal 
vähendab rehvi veeretakistust.

•	 23% väiksem veeretakistus.

* Võrreldes kolme peamise konkureeriva rehvi 
keskmise tulemusega. Pidurdusmaa kiiruselt 
80 km/h kiiruseni 20km/h, TÜV SÜD 
Automotive’i test, detsember 2010; rehvimõõt 
255/40R19; sõiduk: Audi A7; koht: Mireval 
(FR) & Garching (GE); raport nr 76244706-1.

•	 10% parem pidurdus-
võime märjal teel*

•	 3% parem juhitavus 
märjal teel*

•	 7% väiksem veeretak-
istus*
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10% väikSem veeretAkiStuS*

FuelSaving Technology tagab väik-
sema kütusekulu ja süsinikdioksiidi 
heitkoguse. 

6% lÜHem piDurDuSteekoND 

märjAl teel**

3D-lamellid tagavad pidurdusjõu 
ühtlasema jaotuse ja lühema pidur-
dusmaa.

 5% lÜHem piDurDuSmAA kuivAl 

teel**

Tagab pikema sõiduulatuse ja 
parema mugavuse.**

kÜtuSeSääStlikkuS

B–e

märgHAArDumiNe

B–e

väliSmÜrA

67–70 dB

EfficientGrip SUV lÜHem piDurDuSmAA Nii 

märjAl kui kA kuivAl teel

•	 Mustrisegu, milles on kasu-
tatud haarduvust paranda-
vaid vaike

•	 3D-lamellid rehvi õlgadel
•	 Protektori suurem pöörde-

jäikus

Suurem läBiSõit

•	 Arvutite abil optimeeritud 
sisepinnakuju ja protektori 
jäikus

•	 Mustriblokkide tihedam 
paigutus (+4% võrreldes 
eelkäijaga)

täpSem juHitAvuS jA 

mANÖÖverDuSvõime

•	 Rehvi senisest väiksem kaal
•	 Rehvimustri suurem külg-

suunaline jäikus
•	 Uue kujuga rehvivöö

10% väiksem veeretakistus.* 
Vähem tankimispeatusi.

* Võrdluses eelmise mudeliga, mõõtnud TÜV 
SÜD Automotive septembris-oktoobris 2011. 
Rehvimõõt: 215/65R16 98H; sõiduk: VW Ti-
guan 2.0 TDI; asukoht: Mireval (Prantsusmaa), 
Garching (Saksamaa); protokolli nr: 76247158. 
** Võrdluses kolme peamise konkureeriva rehvi 
keskmise tulemusega. Pidurdusmaa märjal teel 
kiiruselt 80 km/h kiirusele 20 km/h, pidur-
dusmaa kuival teel kiiruselt 100 km/h kiirusele 
0 km/h, mõõtnud TÜV SÜD Automotive 
septembris-oktoobris 2011; rehvimõõt: 215.

10% parem pidurdusvõime märjal teel võrreldes konkurentide keskmise soori-
tusega*.

Sport BluResponse

lÜHikeSeD piDurDuSplokiD

Laiem alusraadius ei lase pidur-
dusplokkide tagaserval suure 
surve all üles kerkida ning tagab 
seeläbi suurema pidurdusjõu. 

uHp reHviDelt lAeNAtuD 

märjA tee Segu 

Tänu mootorispordi rehvidelt 
laenatud polümeeridele kohan-
dub rehv teekattega paremini 
ning
pidamine ja pidurdusvõime 
märjal teel paranevad.

optimeerituD kuju jA 

eHituS 

Kuna karkass deformeerub 
vähem, on veeretakistus 
väiksem ja rehv varasemast 
kergem.

reHv kuumeNeB väHem 

AlumiNe reHviSegu

Tänu täiustatud moleku-
laarsetele sidemetele ku-
umeneb rehv vähem ning ka 
veeretakistus on väiksem.

kÜtuSeSääStlikkuS

B–C

märgHAArDumiNe

A–B

väliSmÜrA

67–68 dB

* Võrreldes nelja peamise konkurendi rehvide keskmise sooritusega. TÜV SÜD Automotive’i katse septembris 2012 
Goodyear Dunlopi tellimusel. Rehvimõõt: 205/55 R16 91V; sõiduk: VW Golf; katsepaigad: Mireval (FR), Papen-
burg (D) ja Garching (D); raporti nr: 76249744.
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Dünaamiline ja sportlik juhitavus märjal ja kuival teel, hea stabiilsus ja lühike 
pidurdusmaa märjal teepinnal.”
Autobild nr 9, 2012 

StreetResponse+
Tavarehv nõudlikule juhile.

täiuStAtuD reHviSegu

Parem stabiilsus ja juhtimise täpsus.           
                                        
muutuv mAAlt merele SuHe

Parandab stabiilsust ja tagab suurepärase vastu-
panu vesiliule.

ruuDukujuliSem koNtAktpiND teegA

Parem stabiilsus ja juhtimise täpsus.

kÜtuSeSääStlikkuS

C–e

märgHAArDumiNe

C

väliSmÜrA

68–71 dB

kÜtuSeSääStlikkuS

B–C

märgHAArDumiNe

A–B

väliSmÜrA

67–78 dB

Sport Maxx RT

„koHANemiSvõimeliNe” 

reHviSegu 

Tagab teekatte mikro-
struktuuriga kohanedes suurema 
kontaktpinna ja parema haar-
dumise.

õlAplokiD 

Väga jäigad ja suuremahulised 
õlaplokid tagavad hea teetun-
netuse ning manöövrite ajal hea 
haardumise.

SuuremA AluSrAADiuSegA

pidurdusplokid ei lase rehvil 
suure koormuse korral õhku 
tõusta ning tagavad seeläbi 
parema pidurdusvõime.

kerge koNStruktSiooN

parandab juhitavust ja 
vähendab veeretakistust, mille 
tõttu on kütusekulu väiksem.

All Terrain T/AKO

Juhitavus igal maastikul.
Nelikveoga universaalidele (50% maanteel, 50% maastikul).

•	 Külgedele laienev turvisemuster.
•	 Arvukate piludega sügav ja jõuline turvisemuster.
•	 Karkass Trigard-konstruktsiooniga (kolm kaitsvat koorti).
•	 Suurem kontaktpind.

kÜtuSeSääStlikkuS

e–g

märgHAArDumiNe

A, C

väliSmÜrA

75 dB, 77 dB
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Intensa HP

erAkorDSelt Suur läBiSõit

•	 Uus madalama veeretaksi-
tusega täiustatud rehvisegu.

•	 Uus räniühendiga reh-
visegu, mis võimaldab 
suurendada läbisõitu.

•	 Optimeeritud disainiga 
mustriplokid.

•	 Optimeeritud kontakt-
pinna ja soonte suhe.

SuurepärANe piDurDuS-

võime jA juHitAvuS märjAl 

teel

•	 Palju haarduvaid sakke.
•	 Optimeeritud õlaplokid ja 

vahelamellid.
•	 Uus räniühendit sisaldav 

rehvisegu.

väike veeretAkiStuS

•	 Optimeeritud kerge kon-
struktsioon.

•	 Uus räniühendit sisaldav 
rehvisegu.

Hiljuti välja töötatud tippklassi rehvil Intensa HP on uus konstruktsioon, mis 
koos optimeeritud mustri ja uusima räniseguga tagab hea läbisõidu ja juhita-
vuse. Rehvi optimeeritud struktuur tagab rehvi ühtlase kulumise ning muster ja 
kummisegus kasutatav uus polümeer suurendavad läbisõitu. Uus ränisegu pa-
kub paremat haarduvust märjal teel, vähendades pidurdusmaad ja parandades 
juhitavust.

kÜtuSeSääStlikkuS

e–g

märgHAArDumiNe

B–C

väliSmÜrA

68–70 dB

3 tehnoloogilist uuendust, mis annavad kütusesäästlikuma ja keskkonnasõbrali-
kuma rehvi.

optimeerituD proFiil

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

Suurem kÜtuSeSääSt: 

tänu väiksemale kuumuse kogune-
misele kummis.
 
Suurem kÜtuSeSääSt jA pikem 

kASutuSigA

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

SiSekiHt

Suurem kütusesääst:
turvise all olev polümeeride 
kiht parandab veeretakistust ja 
vähendab energiakulu.

Energy™ Saver+ 

DegAlų NAuD.  eFektyvumAS

B – C

SukiBimAS Su šlApiA DANgA

A – B

išoriNiS triukšmAS

67 – 68 dB

kÜtuSeSääStlikkuS

B–C

märgHAArDumiNe

A–B

väliSmÜrA

67–68 dB
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KinergyEco K425

Kaasaegne sõiduauto rehvi kontseptsioon vastab 
juba täna tulevastele standarditele.
•	 Tänu oluliselt väiksemale veeretakistusele on 

ka kütusekulu väiksem.
•	 Vibratsioonivastane tehnoloogia garanteerib 

sõidumugavuse ja rehvide head sõiduoma-
dused.

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

SeeS 

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

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

väljAS 

1. 3 laia pikisoont 
Kolm sirget soont, mille optimaalne laius 
ja asetus tagavad suurepärase soorituse 
märjal teel. 

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

3. Hambumise tehnoloogia (Sawtooth 
Type Technology) 

Parandab juhitavust kuivadel teedel, oh-
verdamata selle nimel võimekust märgades 
oludes.

keSkkoNNASõBrAlik 

kÜtuSeSääStlikum

Suurem kütusesääst. Säästab kütust ja 
vähendab CO2. 

oHutuS 

HAArDuvuS märjAl teel 

Hambumise tehnoloogia märgade olude 
jaoks.

HAmBumiSe teHNoloogiA 

Parem haarduvus märjal teel.

SõiDumugAvuS

viBrAtSiooNi koNtrolliteHNoloogiA 

(viBrAtioN CoNtrol teCHNology) 

Suurem sõidumugavus saavutatakse tänu 
täiustatud vibratsiooni kontrollisüsteemile.

Kinergy Eco kütusesäästlik tehnoloogia 
töötati välja selliste uute materjalide nagu 
nano-skaala ränioksiidi osakeste ühendam-
ise teel, kasutades uut segamistehnoloogiat. 
Need tehnoloogiad aitavad tõsta kütu-
seefektiivsust ning parandavad pidurdus-
võimet märjal teel.

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

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

kÜtuSeSääStlikkuS

B, C, e, F

märgHAArDumiNe

B, C, e

väliSmÜrA

68–71 dB

Sisekülg                        Väliskülg

1.
.1

2.

.2

.3

 KINERGY ECO                                  TAVALINE 

Hankook Tire tootearenduse aruanne

V
ee

re
ta

ki
st

us

+ 12 %

Suurem number = parem võimekus
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Sooritusvõime diagramm

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

Ventus Prime2 K115

Juhtimine kuivades 
oludes

Pidurdamine mär-
gades oludes

Veeretakistus

Sõit

Külghaarduvus märgades oludes

•	 Parandatud toimivus märgades oludes.

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

•	 Uue polvkonna ränisisaldusega 
tehnoloogia.

•	 Viimistletud muudetud lahendus SBR

•	 HD-Silica (ülimalt dispersne räni)

•	 Keskkonnasobralik koostisosa

Juhtimine märgades 
oludes

Pidurdamine kuiv-
ades oludes

Pikisuunaline haarduvus märgades oludes

Müratase

Ventus Prime = 100 %
Ventus Prime 2

kÜtuSeSääStlikkuS

B, C, e, F

märgHAArDumiNe

A, B, C, e

väliSmÜrA

68–71 dB

 VENTUS PRIME 2                          OLEMASOLEV REHV 

Märgades tingimustes juhitavuse testi tulemused 

+ 19 %
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Optimo K415
Dünaamiliste ja sportlike juhtimisomadustega märjal ja kuival teel, hea stabiilsus 
ja lühikesed pidurdusmaad märjal teel.
Autobild 9/2012

1. Ühenduskohata kattekiht 
Parandab ühtlust sujuva sõidu ja parema 
vastupidavuse tagamiseks.  

2. Lai ja ülimalt pingul terasvöö 
Parandab mustri tugevust sirgema 
juhtimise ja väiksema kulumise tagamiseks. 

3. Ühenduskohata randivits ja ülimalt 
pingul moodul randitäidis 

Parandab stabiilsust kõrgel kiirusel ja 
sõidumugavust. Viib juhtimistundlikkuse 
ja vastupidavuse maksimumini.

muStri Struktuur 

1. Mustri disain 
Lai keskmine riba ülimaks juhitavuseks ja 
lühemaks pidurdusteekonnaks. 

2. Külgmised õlasooned 
Disainitud selliselt, et parandada juhitavust 
kuivadel teedel ning vähendada mistahes 
toimivuse vähenemist vihmastes oludes 
sõitmisel. 

3. Nelja kanaliga äravool 
Nelja kanaliga soonte optimaalne laius ja 
paigutus tagab turvalisuse märgadel teedel. 

4. Õla riba plokk 
Viib vibratsiooni miinimumini suurema 
sõidumugavuse ja täpsema juhitavuse 
tagamiseks.

kÜtuSeSääStlikkuS

C, e, F

märgHAArDumiNe

B, C, e

väliSmÜrA

68–71 dB

.4

.1

.2

.3

.1

2.

3.
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Uus VENTUS S1 evo2 suure võimekusega UHP (Ultra High Performance) rehv. 
VENTUS S1 evo2 valmistamisel on kasutatud DTM-i tehnoloogiat.

Ventus S1 evo2

1. Kolmekihiline klots 

Rehv kulub, nagu näitavad rehvi kulumise 
näitajad (TWI – Tread Wear Indica¬tors), aga 
veojõud suureneb!

Tänu välimiste ribiklotside astmelisele pai-
gutusele suureneb rehvi kulumisel ka rehvi 
kontaktpind.

2. VAI Siping System (joonduse indi-
kaator) 

Turvisemustri visuaalse joonduse indikaator 
(VAI) võimaldab rehvi joonduse hõlpsat 
kontrollimist. Võrrelge turvisemustri kulumist 
rehvi mõlemal õlal ning seejärel joondage 
uuesti vastavalt vajadusele.

3. Jahutussüsteem ja vahejahuti 

Jahutussüsteem - Suurem kontaktpind 
võimaldab soojuse kiiret vabanemist ja tagab 
suurepärase soorituse sõidutingimustes. 

Vahejahuti - Soojuse reguleerimine turbu-
lentsi genereerimise teel rehvi pinnal olevates 
soontes.

kÜtuSeSääStlikkuS

B, C, e

märgHAArDumiNe

A–C

väliSmÜrA

69–72 dB

.3

.2

.1

Kulumine 

Veeretakistus 

Enne kasutamist

Kontaktpind

Juhitavus märjal teel

Pidurdamine kuival 
teel

Standard = 100 %
Ventus S1 evo2

Sooritusvõime diagramm

Kontaktpind

Pärast kasutamist Pärast kasutamist

(1.) pind on kulunud
(2.) pind on kulunud
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Parem vee ärajuhtimisvõime ja suurem 
vesiliukindlus. 
4 sirget kanalit 

Juhitavus

Dynapro HP RA23

Suure võimekusega rehvid võimsatele maasturitele ja SUV-sõidukitele.

•	 Dünaamiline turvis garanteerib sportlikkuse ja maksimaalse turvalisuse.
•	 Mugav sõit ja vähem müra. Suure võimekusega rehv luksusklassi võimsatele 
maasturitele. 

kÜtuSeSääStlikkuS

B, C, e, F

märgHAArDumiNe

B, C, e

väliSmÜrA

69–73 dB

Sooritusvõime diagramm

Müra

Juhitavus märjal teelPidurdamisvõimsus 
märjal teel

Pidurdamisvõimsus 
kuival teel

Sõit

Juhitavus kuival teel

Maastik

Reaktsiooni viivitus 
märjal teel

Pidurdamisvõimsus 
lumel

Konkurent A = 100 %
Konkurent B
Dynapro HP 

.2

.1

2-astmeline soon 

Juhib vee kiiresti turvisepinnalt eemale, et 
vältida vesiliu tekkimist.

Konkurent

Dynapro HP

Keskribi 
Parem vee ärajuhtimisvõime ja 
suurem vesiliukindlus.

Müra vähendav pilu 
Aitab vältida harmoonilist tur-
visemustri müra.

1. Liideteta pealiskiht

Liideteta pealiskiht, mis katab rehvi 
terasvöösid, suurendab vöö vastupidavust 
ja ühtlust, mis tagab suurema mugavuse ja 
stabiilsuse kiirel sõidul. 

2. Laiad, tõmbejõule vastupidavad 
terasvööd

Tugevam turvis juhitavuse ja vastupidavuse 
suurendamiseks.
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Ventus ST RH06

1.	 Ühenduskohata randivits: Parandab 
stabiilsust kõrgel kiirusel ja pakub 
mugavat sõitu. 

2.	 Kõrge randitäidis: Viib juhtimistund-
likkuse, stabiilsuse kõrgel kiirusel ja 
vastupidavuse maksimumini. 

3.	 Lai ja ülimalt pingul terasvöö: 
Parandab mustri tugevust, et võimal-
dada paremat juhtimistundlikkust ja 
väiksemat kulumist. 

4.	 Kaks ühenduskohata kattekihti: 
Parandab ühtlust sujuva sõidu ja 
parema vastupidavuse tagamiseks. 

5.	 Serva kaitsja: Pakub paremat kaitset 
väliste põrutuste või kriimustuste eest. 

DiSAiNi eripärAD 

VENTUS ST puhul on selleks palju 
ära tehtud – nii sees- kui välispidis-
elt. Tänu arvutipõhise mustridisaini ja 
kõrgtehnoloogiliste koostisosade ühendam-
isele on VENTUS STst saanud tipptasemel 

konkurent üha kasvaval ning kvaliteetsel 
sportmaasturite turul.

muStri DiSAiN 

Innovatiivsetel ja kõrge toimivusega 
sportmaasturite rehvidel on V-kujuline 
disain, mis võimaldab ülimat juhitavust nii 
kuivades kui märgades teeoludes. Koostiso-
sad ja üldine ülesehitus annavad optimaalse 
haarduvuse mistahes teepinnasel, mis jätab 
konkurendid selja taha.

mÜrAtASe 

Mustri müratase on viidud miinimumini 
tänu hiljuti väljaarendatud mitmekordse 
allsammu kontseptsioonile, mil esmakord-
selt rakendati DDPTd (Dual Depth Pitch 
Theory – kahekordse sügavusega sammu 
teooria). 5-sammu asetusega 
kombineeritult tagab see suurepärase akus-
tilise sõidumugavuse.

kulumiSigA 

Arvutipõhise kattekihi liini arendamise 
kombineerimine rehvijälje kuju 
kombineerimisega pakub erakordselt 
madalat mustri kulumise taset, mis on 
kõrge toimivusega rehvi puhul ebatavaline.

koNtrollituD reHvijälje kuju

Soovitud rehvijälg saavutati arvutipõhise 
simulatsioonivahendi kaudu – oluline 
etapp võrreldamatu toimivuse taseme 
saavutamiseks.

kÜtuSeSääStlikkuS

C, e

märgHAArDumiNe

C

väliSmÜrA

71–75 dB

.1 .2.

.4

.5

.3
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Dynapro AT-M RF10

Heade sõiduomadustega maanteerehvid võimsatele maasturitele ja 
sportmaasturitele.

1.	Spetsiaalne koostisosa.

2.	Tugevdatud mustrialune rööpmevahe. 
Aitab ennetada väljaspool teed sõitmis-
est tekkida võivaid sisemisi kahjustusi. 

3.	Nailoniga tugevdatud vöö. Suurendab 
vöö vastupidavust. 

4.	Ülima tugevusega vöö. Parandab 
juhtimisstabiilsust ja vastupidavust. 

5.	Vooderdisega tugevdatud kummitihe-
dus. Aitab viia väljaspool teed sõitmisest 
tekkivad kahjustused miinimumini. 

6.	Tugevdatud põhimik ja kummist rööp-
mevahe. Parandab mäest ülessõitmise 
võimet ja juhtimisstabiilsust nii teel kui 
ka väljaspool teed. 

7.	Ühenduskohata randivits. Ennetab 
randivitsa katkemist väljaspool teed 
sõitmisel madala õhurõhu juures.

DiSAiNi eripärAD / eeliSeD

lAiNeliSeD SälguD 

Sügavad kaheastmelised sälgud pikendavad 
mustri kasutusiga ning parandavad toimi-
vust märgadel teedel.

SAkiliNe tõkeStAv Serv 

Võimaldab suurepärast haarduvust 
märgades, jäistes ja kuivades oludes.

kiviDe väljAtõukAjA 

Kivide väljatõukajad keskmistes ja 
õlasoontes aitavad ennetada rehvi 
kahjustumist kivide või väliste mõjude 
tõttu ning parandavad juhtimiskindlust.

lAiNeliSte ServADegA SooNeD (pA-

teNt tAotlemiSel) 

Mustri plokkide vahel asuvad laineliste 
servadega sooned suurendavad rehvi 
lõikeservasid, et parandada haardumist 
väljaspool teed sõites.

kAlDuS kÜljeSooNeD 

Parandavad haardumist märgades oludes 
ning nad võimaldavad isepuhastumisfunkt-
siooni, tõugates muda välja.

reHvi muStri muSter 

Teravaservaline tiigrihamba kujuline mus-
ter annab rehvile agressiivse ja julge väli-
muse ning tasakaalustatud ploki disaini.

kÜtuSeSääStlikkuS

e–F

märgHAArDumiNe

e

väliSmÜrA

73–74 dB

Sooritusvõime diagramm

Konkurent A
Konkurent B
Dynapro AT-m

Vibratsioon Juhitavus kuivaga

Juhitavus märjaga
Müratase

Sõit

.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7
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Dynapro MT RT03

kÜtuSeSääStlikkuS

X *

märgHAArDumiNe

X *

väliSmÜrA

X *

 DYNAPRO MT RT03        KONKURENT A               KONKURENT B                 TAVALINE

Testi tulemused

OFF-ROAD

H
el

itu
ge

vu
s 

(d
B

)

Läbisõit

100

96

92

88

84

55     72              88    105             122                 140

107

80

100

96

92

88

84

1. Nailoniga tugevdatud vöö: Annab 
lisatugevust. 

2. Ülima tugevusega vöö: Parandab 
juhtimisstabiilsust ja vastupidavust. 

pArANDAtuD mAAStikukiNDluS 

kiviDe väljAtõukAjA 

Kivide väljatõukajad keskmistes ja 
õlasoontes aitavad ennetada rehvi kahjus-
tumist kivide või väliste mõjude tõttu ning 
parandavad juhtimiskindlust. 

AluSSooNte kAitSjA (pAteNt 

tAotlemiSel)

 
Rehvi õlad on kõige haavatavamad 

teedevälistelt pinnastelt väljaulatuvate 
objektide suhtes. Hankook Tyre on lisanud 
ainulaadse alussoonte kaitsja, et ennetada 
suurema sõiduturvalisuse tagamiseks löök-
kahjustusi ja leevendada väliseid põrutusi.

SuurepärANe HAArDumiNe

V-kujuline keskmine plokk 
Jäämäge meenutav kuju näeb suurepärane 
välja ning haardub pinnasega mistahes 
oludes ülima haarduvuse tagamiseks. 

terAvNev tõkeStAv Serv 

Tõkestav serv teravneb teravaks kaldus 
nurgaks, parandades rehvi võimet kaevuda 
pehmesse pinnasesse.

SAkiliSeD õlA tugikäpAD 

Sakiline õla muster annab maastikul 
parema haarduvuse. (kuivades oludes 100 
km/h, märgades oludes 80 km/h). 

AvAtuD jA lAiAD SooNeD 

Soonte kuju aitab pori eemale hoida ja 
pakub parimat haarduvust.

kÜlje kAitSeplokk

Rehvi mustrist külgseina keskele ulatu-
val külje kaitseplokil on haarav sakiline 
välimus ning see kaitseb väljaulatuvate ob-
jektide põhjustatud põrutuse vastu. Samuti 
parandab see haarduvust pehmel pinnasel 
ja kaitseb löökaugust tingitud kahjustuste 
eest.

.2

.1a.
b.

Kiirus (km/h)

Üldine tase
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Vantra RA18

Suve(radiaal)rehv kaubikutele ja kergeveokitele.

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

kÜtuSeSääStlikkuS

C, e, F

märgHAArDumiNe

C

väliSmÜrA

70 dB

Testi tulemused

H
el

iv
õi

m
su

s 
(d

B
)

Harmooniline (Tellimus)

50     100              150    200

0.15

0.1

0.05

Standard
Vantra RA18

.1

.2

Pidurdamine

Pidurdamine

Pidurdusmaa

Pidurdusmaa

Pidurdusmaa
Traditsiooniline

Vantra

100	%

102	%

läBiSõit 

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

Optimeeritud profiili rakendamine 
parandab kütuseefektiivsust energiakao 
minimeerimise kaudu.

oHutuS 

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

DiSAiNi iSeärASuSeD

Optimeeritud mustri müra 
Keskribi turvisemustri keskel.

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

Vantra suurendab läbisõitu 13% võrra, 
vähendades kütusekulu.

Vantra suurendas peatumismaad 2-9% võrreldes traditsioonilisega.
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Uus Bravuris 2 – nii palju sõidurõõmu nii väikese raha eest! 

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

Barum Bravuris 2

Barum Brillantis 2

•	 Uuenduslik asümmeetriline 
turvisemuster. 

•	 Optimeeritud turvisemuster 
ja uudne koostissegu tagavad 
suurema läbisõidu. 

•	 Ühtlane rehvirõhk vähendab 
kulumist. 

•	 Massiivsed väliskülje mustrik-
lotsid tagavad hea juhitavuse 
ning turvalise pidurdamise 
kuival teekattel. 

•	 Mustrijoonis tagab ka suurel 
kiirusel optimaalse juhitavuse. 

•	 Tugevad mustriklotsid taga-
vad maksimaalse haarduvuse 
ja silmapaistva pidurduse. 

•	 Rehvi sisekülje mustriklot-
sid vähendavad pidur-
damisel vesiliu ohtu ning 
tagavad turvalisuse märjal 
teekattel. 

•	 Laiad mustrisooned hül-
gavad kiiresti ja efektiivselt 
vett. 

•	 Uus koostissegu tagab 
parima haarduvuse märjal 
teekattel.

•	 Madal kontuur, ühtlane reh-
virõhu jagunemine. 

•	 Suur läbisõit, kauakestva 
sõidumõnu. 

•	 Madal veeretakistus ja 
müratase. 

•	 Tugevdatud külgedega asüm-
meetriline turvisemuster. 

•	 Jäigad turvise küljeklotsid. 
•	 Suur turvalisus kriitiliste 

manöövrite korral. 
•	 Kaarjad sooned rehvi sisekül-

jel, kitsad lamellid turvisek-
lotsidel. 

•	 Hea vee äravool vähendab 
vesiliu ohtu. 

•	 Lühike pidurdusmaa mär-
jal teekattel.

kÜtuSeSääStlikkuS

e, F

märgHAArDumiNe

C

väliSmÜrA

70–73 dB

kÜtuSeSääStlikkuS

e, F

märgHAArDumiNe

C, e

väliSmÜrA

70 -72 dB
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Barum Vanis

Bravuris 4x4 sobivad ideaalselt maanteel ja kergetes 
maastikutingimustes sõitmiseks. 

Hea tehing – säästlik rehv igaks olukorraks.
Vanis – hea soorituse ja juhitavusega rehv, eriti märjal teekattel. 

Bravuris 4x4

•	 Hea juhitavus väiksema koorma 
puhul tänu arvukatele lamellidele. 

•	 Risti ja põiksooned tagavad hea 
haarduvuse iga teekattega. 

•	 Usaldusväärne ja ühtlane 
haarduvus tänu nurklikule mustri-
joonisele. 

•	 Ühtlane kulumine tänu mada-
lale kontuurile. 

•	 Massiivsed mustriklotsid piken-
davad rehvi eluiga. 

•	 Erineva suurusega mustriklotsid 
vähendavad mürataset. 

•	 Laiad ja sügavad pikisooned 
juhivad vee rehvilt ära. 

•	 Optimeeritud turvisemuster 
vähendab vesiliu ohtu. 

•	 Uus turvisesegu tagab su-
urema läbisõidu.

•	 Eriti lame kontuur, ühtlane 
jäikus. 

•	 Kindel haakumine teepin-
naga. 

•	 Turvaline pidurdamine nii 
märgades kui kuivades tingi-
mustes. 

•	 Väiksem libisemine, ühtlane 
rõhu jaotumine. 

•	 Väga vastupidav turvis. 

•	 Kõrged läbisõidu näitajad 
pikendavad sõidu nautimist. 

•	 Optimeeritud turvisemus-
tri pilud ühtlustavad müra. 

•	 Suurepärane sõidumuga-
vus, väike rehvimüra. 

•	 Silmapaistev hinna ja 
sooritusvõime suhe.

kÜtuSeSääStlikkuS

e 

märgHAArDumiNe

C

väliSmÜrA

71–72 dB

kÜtuSeSääStlikkuS

e–g

märgHAArDumiNe

C

väliSmÜrA

72–74 dB
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Debica Presto rehv ühendab endas mugavate ja suurepäraste tehniliste näitajat-
ega rehvide omadused: 
tehnoloogiliselt uudne disain tagab kõrge läbisõidu ja rehvi probleemivaba 
toimimise ka rasketes tingimustes. 

Debica Presto

1. Lamedam ja laiem õõnsus 
TOIME: Suur läbisõit ning ühtlane ja ta-
sakaalustatud kulumine 

2. Asümmeetriline turvisemuster tugevdatud 
välimiste mustriklotsidega 
TOIME: Suurepärane haare pöörete soorita-
misel 

2. Suurem mustri ja soone suhe ning laiem 
kontaktpind 
TOIME: Optimeeritud kontaktpind teega, 
mis vähendab pidurdusmaad 

3. Uus turvisemuster optimeeritud jäikuse 
jaotumisega 
TOIME: Suurepärane juhitavus märgades 
teeoludes 

4. Ränisisaldusega turvisesegu 
TOIME: Suurepärane veojõud märjal 
teekattel

kÜtuSeSääStlikkuS

e–g

märgHAArDumiNe

C

väliSmÜrA

67–70 dB

Debica Navigator 2 (Igaks aastaajaks) 

Kulusäästlikud rehvid suvel ja talvel. Uued „Navigator 2“ tähendavad suuremat 
läbisõitu ja parandavad juhitavust märjal teepinnal. 

kÜtuSeSääStlikkuS

C, e 

märgHAArDumiNe

F

väliSmÜrA

67–70 dB

Tänu arvukatele mustriklotsis olevatele piludele, mis juhivad vee tõhusalt eemale, ja 
ränipõhisele turvisesegule pakub rehv väga head juhitavust märjal teekattel. 
Rehv on väga tõhus ka kuival teel lisaks kõigile muudele väärtuslikele omadustele ka asüm-
meetrilisele turvisemustri ja tugevdatud õlatsooni tõttu. 4-ribiline disain kahe keskribiga 
tagab kiire reageerimise rooli keeramisele. Paremaks muudetud rehvi kontuur kannab hoolt 
rõhu optimaalse jaotumise eest rehvi kontaktpinnal teega, tagades turvisemustri ühtlase 
kulumise. See on rehv nõudlikele sõidukijuhtidele, kes väärtustavad ohutut ja mugavat sõitu 
suurtel kiirustel..1

.2

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

.1 

.1

1.	 Sügavad läbipõimunud sooned mit-
mete radiaalsete servadega =  suurem 
vastupanu vesiliu suhtes ja parem sõit 
märjal, lumega kaetud ja jäätunud 
teel.

 
2.	 Protektori muster laiade ümmarguste 

soontega = tõhus vee ärajuhtimine.
 

3.	 6 servaga muster kitsaste radiaal-
sete soontega = madalam müratase, 
ühtlane kulumine ja maksimaalne vee 
jaotumine.

 
4.	 624 radiaalset serva = parem juhitavus 

märjal teel kõigi nurkadega haakuvate 
servade tõttu.
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Disainitud ja toodetud uusima tehnoloogia alusel. 

Debica Furio

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

kÜtuSeSääStlikkuS

F

märgHAArDumiNe

C

väliSmÜrA

68–69 dB

Täiuslikkus, mida saad osta! 

Debica Passio 2

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

kÜtuSeSääStlikkuS

e, F

märgHAArDumiNe

C, e

väliSmÜrA

69-71 dB

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

2.	 Jäigad õlaplokid = parem külgjuhita-
vus manööverdades. 

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

1. 

2.

3.
3.

4.

5.

6.
6.

1.	 Agressiivne keskribi = suur juhitavuse 
täpsus. 

2.	 Ümmargused sooned = tõhus vee ära-
juhtimine. 

3.	 Suured õlaplokid = hea juhitavus. 

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

5.	 Optimeeritud sisselõiked = täiendav 
veojõukontroll pidurdamise ja kiiren-
damise ajal märjal teekattel.

6.	 Külgmised sisselõiked = takistus 
vesiliu suhtes.

.1

.2

.2

.3

.3
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Nankang FT7

Nankang FT7

•	 Eriprofiiliga konstruktsioon on 
mõeldud rehvi jäikuse ja juhtimise 
stabiilsuse suurendamiseks. 

•	 Maapinnaga kokkupuutes olevat tur-
visemustri pinda on laiendatud ning 
õlasoont on vähendatud, et tagada 
parem manööverdusvõime. 

•	 Siksakiline peasoon on konstrueeritud 
spetsiaalselt poriste teeolude jaoks. 

•	 Järkjärgulise hajutatud piludega 
turvisemustri otstarbeks on kruusa 
tõhusam kõrvale juhtimine pöörete 
sooritamisel. 

•	 Õlaklotsidesse konstrueeritud müra 
tõkestamise sooned aitavad vältida 
enneaegset kulumist ja vähendavad 
teemüra.

kÜtuSeSääStlikkuS

e

märgHAArDumiNe

e

väliSmÜrA

73 dB

Manööverdusvõime

KütusesäästlikkusVastupidavus

Mugavus

Madal müratase

Vee ärajuhtimisvõime

Sooritusvõime diagramm

Kogu sisalduv info on avaldamise hetkel õige.
Hinnad võivad varieeruda sõltuvalt rehvimõõdust.
Üksikasjalikku ajakohast teavet saate rehvide edasimüüjalt.

kõik rehvide kohta
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rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed
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rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Rehvide paigaldusseadmed

Poolautomaatne 
rehvimontaažipink

Monteeritava velje mõõ-
tude sisestamine – käsitsi, 
montaažipea fikseerimine – 
käsitsi.

Poolautomaatne 
rehvimontaažipink

Monteeritava velje mõõ-
tude sisestamine – käsitsi, 
montaažipea fikseerimine – 
käsitsi.

Automaatne 
rehvimontaažipink

Automaatselt juhitav ja fik-
seeriv montaažipukk.
Monteeritava velje mõõ-
tude automaatne sisestus ja 
montaažipea pneumolukustus.
Sisekummita rehvide im-
pulsspumpamise süsteem.

Automaatne 
rehvimontaažipink

Automaatselt juhitav ja fik-
seeriv montaažipukk.
Monteeritava velje mõõ-
tude automaatne sisestus ja 
montaažipea pneumolukustus.

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

velje fikseerimise diameeter: 
10-24’’;
velje maksimaalne laius: 
12’’;
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

velje fikseerimise diameeter: 
10-24’’;
velje maksimaalne laius: 
12’’;
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

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

õliti;
paigaldus.

õliti;
manomeetriga rehvipumpam-
ispüstol.

õliti;
manomeetriga rehvipumpam-
ispüstol.

oliti;
paigaldus.

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

G7240.20, RAVAGLIOLI (Itaalia)

muDel, tootjA

T524, SCT Lift (Hiina)

T624IT, SCT Lift (Hiina)

G6441.20, RAVAGLIOLI (Itaalia)
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rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Automaatne 
rehvimontaažipink

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

Automaatne 
rehvimontaažipink

Automaatselt juhitav ja fik-
seeriv montaažipukk. 
Monteeritava velje mõõ-
tude automaatne sisestus ja 
montaažipea pneumolukustus. 
Seadmel on pneumosilinder re-
hvide eemaldamiseks, eemaldus 
mõlemalt poolelt.

Automaatne 
rehvimontaažipink

Automaatselt juhitav ja fik-
seeriv montaažipukk. 
Monteeritava velje mõõ-
tude automaatne sisestus ja 
montaažipea pneumolukustus. 
Sisekummita rehvide im-
pulsspumpamise süsteem. 
Seadmel on pneumosilinder re-
hvide eemaldamiseks, eemaldus 
mõlemalt poolelt.

Automaatne rehvimontaažipink 
heeblit kasutamata

Automaatselt juhitav ja fikseeriv 
montaažipukk. 
Monteeritava velje mõõtude au-
tomaatne sisestus ja montaažipea 
pneumolukustus. 
Pöörlemiskiirust saab muuta ped-
aalile vajutusega. 
Seadmel on pneumosilinder rehvide 
eemaldamiseks, eemaldus mõlemalt 
poolelt.

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

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

velje fikseerimise diameeter: 
11-24.5”;
velje maksimaalne laius: 
305 mm (12”);
ratta maksimaalne diameeter: 
1050 mm (41”);
pöörlemiskiirus: 
6,5-13 apgr./min.;
rehvi lahtisurumisvõimsus: 
3600 kg;
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

velje fikseerimise diameeter: 
12”-26.5”;
pöörlemiskiirus: 
0-15 rpm;
velje maksimaalne laius: 
381 mm (15”);
ratta maksimaalne diameeter: 
1050 mm (41”);
rehvi lahtisurumisvõimsus: 
3600 kg;
suruõhu rõhk: 8-12 bar;
invertermootor 0.75 kW, 200/265V, 
50Hz, 1ph.

õliti, 
paigaldus.

õliti, 
paigaldus.

õliti, 
paigaldus.

õliti.

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

G7441.20, RAVAGLIOLI (Itaalia)

G7441.22, RAVAGLIOLI (Itaalia)

G7441V.22, RAVAGLIOLI (Itaalia) 

G8641D.24, Ravaglioli (Itaalia)
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rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Lisakäpaga seade madala 
profiiliga rehvide montaažiks.

SLIVO – demontaažiseade

Patendeeritud seade rehvide 
demonteerimiseks ilma heeblit 
kasutamata (lever less).

Automaatne 
rehvimontaažipink

Automaatselt juhitav ja fik-
seeriv montaažipukk. 
Monteeritava velje mõõ-
tude automaatne sisestus ja 
montaažipea pneumolukustus. 
Sisekummita rehvide im-
pulsspumpamise süsteem.
Lisakäpaga seade madala profii-
liga rehvide montaažiks.

Sõiduauto rataste tasakaalus-
tamisstend

Ratta mõõtude sisestamine – 
käsitsi.

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

Sobib paigaldamiseks mudel-
itele G7441.20, G7441.22, 
G7441IV.22.

velje fikseerimise diameeter: 
10-24’’;
velje maksimaalne laius: 
12’’;
suruõhu rõhk: 
8-10 bar.

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede laius: 
1.5-20”;
ratta pöörlemiskiirus: 
200 pööret/min.;
täpsus: 
1 g;
ratta kaal: 
65 kg.

õliti;
manomeetriga rehvipumpam-
ispüstol.

rattakaitse katetega;
ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt.

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

Rehvide balansseerimisseadmed

PLUS83, RAVAGLIOLI (Itaalia)

G800A81, RAVAGLIOLI (Itaalia)

T624ITR, SCT Lift (Hiina)

W61, SCT Lift (Hiina)
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Sõiduauto rataste tasakaalus-
tamispink

LCD-monitoriga. 
Ratta mõõtude sisestamine: 
velje diameeter ja kaugus 
veljeni – automaatne, velje 
laius – käsitsi.
Tasakaalustamise optimeeri-
mise ja raskuste ratta kodarate 
taha peitmise programmid. 
Ratta pneumopidurdus.

Sõiduauto rataste tasakaalus-
tamisstend

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

Sõiduauto rataste tasakaalus-
tamisstend

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

Soiduauto rataste tasakaalus-
tamispink

Ratta mõõtude sisestamine – 
käsitsi. 
Tasakaalustamise optimeeri-
mise ja raskuste ratta kodarate 
taha peitmise programmid.

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede laius:
2-10”;
ratta pöörlemiskiirus: 
175 pööret/ min.;
täpsus: 
1 g;
balansseerimistsükli pikkus: 
6 sek.;
ratta kaal: 
<70 kg;
suruõhu rõhk: 8-10 bar.

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede laius:
1.5-20”;
ratta pöörlemiskiirus: 
200 pööret/min.;
täpsus: 
1 g;
ratta kaal: 
65 kg.

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede laius:
1.5-20”;
ratta pöörlemiskiirus: 
200 pööret/min.;
täpsus: 
1 g;
ratta kaal: 
65 kg.

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

rattakaitse katetega;
ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt.

rattakaitse katetega;
ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt.

rattakaitse katetega;
ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt.

rattakaitse katetega;
ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt;
näpitsad raskuste eemaldam-
iseks ja paigaldamiseks.

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

WB205, ZIELBER (Poola)

W63, SCT Lift (Hiina)

W64, SCT Lift (Hiina)

G2.117H, RAVAGLIOLI (Itaalia)
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rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Soiduauto rataste tasakaalus-
tamispink

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

Veoauto rehvibalansiirpink

Veoauto rehvibalansiirpink 
pneumaatilise rattatõstukiga.

Veoauto rehvimontaaźipink

Rehvimontaaźipink veoautole 
ja kergele kommertstranspordi 
vahendile.

Veoauto rehvibalansiirpink

Veoauto rehvibalansiirpink 
pneumaatilise rattatõstukiga.

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

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-26”;
balansseeritavate velgede laius:
2-20”;
ratta pöörlemiskiirus: 
120 pööret/min.;
täpsus: 1 / 10g;
ratta kaal: <200 kg;
suruõhu rõhk: 8-10 bar.

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

balansseeritavate velgede dia-
meeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede laius:
1.5-20”;
ratta pöörlemiskiirus: 
200 pööret/min.;
täpsus: 
1/10g;
ratta kaal: 
200 kg.

rattakaitse katetega;
ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt;
näpitsad raskuste eemaldam-
iseks ja paigaldamiseks.

rattakaitse katetega;
ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt.

ratta kiirlukustusmutter;
koonustekomplekt.

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

StANDArDkomplekt

Rehvide paigaldus- ja tasakaalustamisseadmed 
veoautodele

G2.119H, RAVAGLIOLI (Itaalia)

WB122, ZIELBER (Poola)

GRS926.ST, RAVAGLIOLI (Itaalia)

W69, SCT Lift (Hiina)
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Veoauto rehvimontaaźipink

Rehvimontaaźipink veoautole 
ja kergele kommertstranspordi 
vahendile.

Veoauto ja põllumajandust-
ehnika rehvide montaažipink

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

Pikendatud löökpadrunite 
komplekt (3 tk)

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

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

velje diameeter: 
14” - 56”;
ratta maksimaalne diameeter:
2300 mm;
ratta maksimaalne laius: 
1100 mm;
hüdropumba mootor: 
1.1 kW, 380V, 3Ph, 50Hz;
pöörlemismootor: 
2.4 kW, 380V, 3Ph, 50Hz.

Pikendatud löökpadrunite 
komplekt alumiiniumvelge-
dele (3 tk)

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

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

muDel, tootjA

muDel, tootjA

muDel, tootjA muDel, tootjA

muDel, tootjAmuDel, tootjA

kirjelDuS

kirjelDuS

kirjelDuS kirjelDuS

kirjelDuSkirjelDuS

teHNiliSeD ANDmeD

teHNiliSeD ANDmeD

Pneumaatilised instrumendid

TR26, SCT Lift (Hiina)

TR57, BEST (Hiina)

SA291, Sealey Power Products 
(Inglismaa)

SA602, Sealey Power Products 
(Inglismaa)

SX031, Sealey Power Products 
(Inglismaa)

SX043, Sealey Power Products 
(Inglismaa)
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Pneumaatiline mutrikeeraja

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

Elektriline veoauto rattamutrikeeraja 
EL-MAX 1.5

padruninina: 1” (female);
mootor: 1.1 kW;
võlli töökõrgus: 325-885 mm;
toitepinge: 400 V / 3 faasi / 50 Hz.

Lisad: 
Konnektor 1” peale (male).

Vulkanisaator M10

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

Vulkanisaator P40

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

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

Vulkanisaator P20

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

muDel, tootjA
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CP7733, Chicago Pneumatic 
(USA)

CP749, Chicago Pneumatic
 (USA)

6947, EL-MAX (Rootsi)

821002, LAMCO (Itaalia) 821003, LAMCO (Itaalia)

821004, LAMCO (Itālija)

Pneumaatiline mutri-
keeraja

padruninina: 1”;
pöördemoment:
136–1627 Nm;
maksimaalne pöördemo-
ment:
2102 Nm;
õhutarve: 248 l/min;
kaal: 12,5 kg.

CP7775-6, Chicago Pneumatic 
(USA)
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Käsimutrivõti võimendiga 
veoautode ratastele

padruninina: 1”(female);
maksimaalne pöördemoment: 
4800 Nm;
võimendi: 65:1.

Standardkomplekt:
padrunid 32 mm;
pikendus 210 mm.

Veljetasakaalude eemaldamise 
tangid

Pikkus: 240 mm.

Mobiilne hüdrotungraud

Aluminium Rocket Lift
Tungraud sõiduauto- 
ja väikebussirehvide 
montaažiks.

Tehnilised andmed:
tõstevoime: 1.5 tonni;
tõstekõrgus: 98-455 mm;
pikkus: 600 mm.

Regulaatori, manomeetri ja 
õlitiga suruõhufilter

ühendus: 3/8”.

Manomeetriga rehvipump-
amispüstol

suruõhu rõhk: 0-10 bar;
clip-on-konnektor.

Mobiilne hüdrotungraud

Tungraud sõiduauto- 
ja väikebussirehvide 
montaažiks.

tõstevoime: 3 tonni;
tõstekorgus: 145-490 mm;
pikkus: 685 mm.

Mobiilne hüdrotungraud

Tehnilised andmed:
tõstevõime: 2 tonni;
tõstekõrgus: 135-385 mm.

Võti rehvide montaažiks

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

SX500, Sealey Power Products 
(Inglismaa)

SA9302, Sealey Power Products 
(Inglismaa)

VS0361, Sealey Power Products, 
(Inglismaa)

3000CXD, Sealey Power Products, 
(Inglismaa)

RJA1450, Sealey Power Products, 
(Inglismaa)

T30302, ZINGLIFTS (Hiina)

AK2090, Sealey Power Products, 
(Inglismaa)

SA106, Sealey Power Products, 
(Inglismaa)
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Pneumvoolik

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

Pneumohüdraulilised tun-
grauad LH 200-329

Pneumohüdrauliline tungraud 
veoautodele.

tõstevõime: 20 tonni;
tõstekõrgus: 412 mm
suruõhu rõhk: 0-10 bar.

Inflator

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

Mobiilne hüdrotungraud

Tungraud sõiduauto- ja väike-
bussirehvide montaažiks 2T-C 
G3.

tõstevõime: 2 tonni;
tõstekõrgus: 80-500 mm;
pikkus: 730 mm;
kiirtõste ilma koormuseta.

Pneumaatiline 
rehvimontaažitõstuk

Tõstuk sõiduautode, maas-
turite ja väikeveokite rehvide 
montaažiks.

Tehnilised andmed:
tõstevõime: 2 tonni;
tõstekõrgus: 380 mm;
suruõhu rõhk: 6 bar.
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913049-1, COMPAC (Taani)

PPS-5, ZIELBER (Poola)

AH10C/8, Sealey Power Products, 
(Inglismaa)

804.926.2, Weber-Hydraulik 
(Saksamaa)

IFL-25, ZIELBER (Poola)
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