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AD uudised

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

The Drive Specialist

   Nemad juba usaldavad meie metalle ja rihmu. 
Kas ei peaks usaldama hakkama ka sina ?
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Austatud koostööpartnerid!

„Kõik, kõik uus septembri kuus.. „ ütleb laulusalm.

Ka AD Baltic AS-s on palju uut kevadest alates toimunud. Me 
pingutame kõvasti, et meie klientide soovid täidetud saaksid ja 
igasugune tagasiside saab arvesse võetud. 

Kindlasti olete märganud, et meie tellimiskeskkond on varasemaga 
võrreldes tunduvalt kiirem ja lisanud on mõningad mugavust 
suurendavaid uuendusi. Töö tellimiskeskuse arendamiseks jätkuvad ja 
juba lähiajal on oodata Teie tööd lihtsustavaid lahendusi.

Kaupade teieni toimetamise kiirendamiseks oleme tihendanud 
kaubaringide sagedust Tallinna piirkonnas aga ka mujal Eestis. 

Oleme panustanud oma müügimeeskonda, et Teie arvamused ja soovid 
kiiremini meieni ning meie sooduspakkumised Teieni jõuaksid. 

Eelseisvale talvehooajale läheme julgelt vastu, kuna kõik 
ettevalmistused on tehtud ning kõik vajalik on meil kohe saadaval.

Usun, et üheskoos suudame oluliselt kaasa aidata Teie edukuse kasvule.

 

Tiit Pertel, 
AD Baltic AS direktori asetäitja
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Tellimissüsteemi uudised

ADeCAT uudised 

 Toode on olemas laos ja hulgimüügiesindustes.

 Toode jõuab varsti tootja laost AD Balticu lattu.

 See toode puudub meie laos. Seda toodet on võimalik tellida eritellimusega.

 Toode on tellitav otse tootjalt. Tarneaeg on pikem.

 AD Baltic toodete sortiment ei sisalda seda toodet.  
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MULJETAVALDAV.

Teel edule süütepoolide abiga.

NGK süütepoolid
Süütepoole on kogu universum 
täis. Galaktiliselt imeline!

NGK_Anz_Spock_A4_EE.indd   1 02.04.14   16:36
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CIFAM / PHILIPS koolitus

Selle aasta 11. märtsil viisime oma lugupeetud klientide aja kokkuhoiu eesmärgil läbi korraga kaks koolitust – CIFAM ja Philips. 
Seminari avasid külalised Itaaliast – Metelli S.p.A. tehniline müügiassistent Nicola Franchi ja tema kolleeg, piirkonnajuht Laura 
Manenti. 

Oma eluea jooksul on CIFAM vallutanud mitte ainult Euroopa, vaid ka maailma autovaruosade turu. CIFAM populaarsemad tooted 
on piduri- ja ülekandesüsteemide varuosad. Üksikasjalikumalt said meie kliendid sellest teada koolituse ajal, aga said ka detailselt 
tutvuda CIFAM toodetavate auto varuosade tööjooniste, tootmisprotsessi, kontrollimise, paigaldusjuhendite ja rikkeanalüüsiga.

Seminari teine, kohe pärast lühikest lõunapausi alanud osa oli pühendatud Philipsi auto- ja töökojalampidele. Kliendid said lähemalt 
teada Philipsi sortimendist, sealhulgas töövalgustitest ja teistest LED-lampidest, lampide funktsioonidest ja tehnoloogiast, Halogen ja 
Xenon lampide tööst ja rikete põhjustest. Koolitusel tutvustati ka Philipsi uudistoodet  ColorVision. See osa koolitusest osutus üheks 
kõige huvitavamaks, kuna ColorVisioni abil  saab nüüd iga soovija lisada oma autole kirkaid aktsente, valides kas sinise, rohelise, kollase 
või violetse värvi, kusjuures uuenduslikud värvilised lambid on sertifitseeritud kasutamiseks auto esilaternates. 

Tehnilised koolitused

AD Balticu kliendid said detailselt tutvuda CIFAM populaarsemate toodetega.

PHILIPS auto- ja töökojalampide seminaril osalejad said tootjalt erinevaid auhindu.
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Selle aasta SKF tehniline koolitus tekitas sama suurt huvi nagu eelmine.

21. mail toimus esimene AD Balticu poolt korraldatud GKN venekeelne koolitus.

SKF koolitus

See on juba teine SKF tehniline koolitus, mille AD Baltic oma klientidele korraldas. Nagu eelmine, tekitas ka see suurt huvi. Koolitus 
leidis taaskord aset 14. mail Büroomaailma konverentsisaalis, millest on juba saanud hea traditsioon. Mõlemal korral toimus koolitus 
SKF tehniliste koolituste mänedžeri, Suurbritanniast pärit Bill Vincenti juhtimisel. Koolitusel käsitlesime järgmisi teemasid: süsteemide 
üldine konstruktsioon, funktsioon ja olemasolevad tüübid, iseloomulikud parameetrid ja spetsiifilisus; üldine teave – laagrid, tihendid, 
hammasrihmad, pingutid, määrdeained, veepumbad jne; kõigi eespool nimetatud süsteemide koostoimimine auto liiklusohutuse, 
juhtimise või teiste mehhanismidega; süsteemi hooldus, diagnostika, vigade vältimine paigaldamisel ja lahtimonteerimisel ning 
nõuetekohaste tööriistade kasutamine; sageli esinevad rikked, rikkeanalüüs ja võimalused, kuidas neid vältida. Kuna SKF tegeleb 
pidevalt uute tehnoloogiate väljaarendamisega ja pakub klientidele uuenduslikke tooteid ja lahendusi, paistavad nende koolitused 
alati silma suure hulga näidete ja tehnilise informatsiooniga, mis on äärmiselt oluline autotööstuse töötajate ja eriti nende jaoks, kes 
puutuvad igapäevaselt kokku autode remondiga. 

GKN koolitus

Püüame kõigi oma klientide huvide ja soovidega alati arvestada ja arvukatele palvetele vastu tulles viisime  21. mail  läbi venekeelse 
GKN koolituse. Tänaseks on kontsernist GKN saanud  tunnustatud maailmaliider autode ülekande- ja käiguosa detailide 
väljatöötamise ja tootmise  valdkonnas. Suurte autotootjate seas on GKN originaalvõllide, kardaanvõllide ja -ristide järele suur 
nõudlus. Tootemargi GKN toodete tarbijate hulka kuulub valdav enamus autotootjaid.  Koolituse arutlusteemad puudutasid 
lühiülevaadet ettevõtte GKN tegevusest, jõuülekande põhitõdesid ja komponente, võllisüsteemi, liigendi ja võlli funktsioone, võlli 
liidese konstruktsiooni, püsikiirusliigendi tüüpe, toruvõlle, püsikiirusliigendi tolmukatteid / määrimist, uusimaid püsikiirusliigendi 
tehnoloogiaid, võimalikke rikkeid, paigaldusvigu, töökoja tööriistu, põhikontrolli ja võllide ümbertöötlust.

Täname kõiki AD Baltic kliente, kes meie tehnilistest üritustest osa võtavad. Teilt pidevalt saadavale tagasisidele tuginedes püüab meie 
meeskond korraldada veelgi rohkem tehnilisi seminare. 
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Kes on kiirem?

27. mail 2014 toimus Pärnus auto24ring ringrajal maailma juhtiva amortisaatorite tootja KYB toetusel ralliüritus AD Baltic AS VIP-
klientidele. Kokku osales üritusel 15 klienti, kelle ostud alusvankri ja vedrustuse osade puhul olid viimase aasta suurimad.

KYB VIP ralli üritus AD Balticu eesti klientidele.

Üritusel said AD Balticu kliendid vigursõidu kogu ilu ja võlu omal nahal proovida ja üksteisega võistelda.
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Võistluse lõppedes said kõik osalejad  võtta kohad sisse ringirajal.

Võistluse võitjaks tuli Hogan-Grupp OÜ esindaja Rauno-Olavi Ruut.

Ürituse korraldajaks oli leedu meeskond 
Wellman Rally Team, kes osaleb edukalt 
võistlustel mitte ainult Leedus, vaid ka 
rahvusvahelistel meistrivõistlustel. 

Sõitudest said osa kõik ürituse külalised. 
Pärast lühikest sissejuhatavat kursust ja 
tõelise rallisõidu näitlikku demonstratsiooni 
said meie kliendid vigursõidu kogu ilu ja 
võlu omal nahal proovida.  Kuna tegemist oli 
ka omamoodi võidusõiduga, siis käis võistlus 
ka auhinnalistele kohtadele. Võitjaks tuli 
Hogan-Grupp OÜ esindaja Rauno-Olavi 
Ruut. Kuid nagu märkisid paljud kliendid, 
ei ole siin tähtis mitte võit, vaid osavõtt, 
seda enam, et paljude jaoks oli see esimene 
sedalaadi ettevõtmine. Kõik see pakkus 
võimalust tunda ennast tõelise ralliässana 
ja suhelda autospordi kogenud meistritega. 
Võistluse lõppedes said kõik osalejad kohad 
sisse võtta ringirajal, kus neil avanes võimalus 
kihutada esimene ring piloodiga, pärast aga 
temaga kohad vahetada ja ise rooli istuda. 
Kõik see võeti üles autosse sisseehitatud 
videokaameraga, mis võimaldab kõigil 
osalejail  oma esimest rallikogemust ja sellest 
saadud emotsioone veel kaua meenutada.

Sõitudevaheliste pauside ajal pajatasid 
klientidele kaasahaaravaid lugusid 
võidusõitjate elust esimene piloot ja 
autospordi meister Martynas Samuitis 
(autospordis aastast 2006) ja tema 
kaardilugeja Ramunas Šaucikovas 
(autospordis aastast 2003), kes mõlemad 
on Leedu rallimeistrid N4 klassis (2010. 
a). Külalistele näidati ehtsat ralli legendi ja 
tõlgiti see isegi reaalaja režiimis mitmesse 
keelde. Demonstreeriti ka meeskonna 
võistluskostüüme, räägiti auto ehitusest 
ja vastati meelsasti kõigile kohalviibijate 
küsimustele. Firma Teeme Auto Korda OÜ 
esindaja Aleksei Rokaševitš ütles meile: 
„Ürituse korraldus oli suurepärane. Mulle 
meeldis kõik, ei olnud midagi sellist, mille 
saaksin kanda miinuspoolele. Kaks punkti, 
mida kogu sellest meeldivast kogemusest eriti 
esile tõstaksin, on, et meeskond oli äärmiselt 
sõbralik ja heatahtlik, vastates kõigile 
küsimustele, toetudes näidetele omaenese 
elust. Meile esitleti ehtsat ralliautot ja 
niimoodi saime me kogu protsessi tunnetada 
sellisena nagu see on tõelises rallispordis. 
Eraldi tänu võimaluse eest ise sõidus osaleda 
ja teiste üritusel osalenutega mõõtu võtta.“

Ürituse lõppedes saime palju positiivseid 
vastukajasid, mis on meile heaks tõukeks 
korraldada sääraseid  ettevõtmisi ka 
tulevikus. Aitäh kõigile osavõtnutele! 
Loodame Teiega kohtuda ka edaspidi.



10

Tooteuudised

Uus ja innovatiivne keeratav õlifilter ettevõttelt MANN-FILTER

Ettevõtte MANN-FILTER laialdasse tootevalikusse on lisatud kolm uut filtrimudelit Volkswageni sõiduautodele. Keeratava õlifiltri 
uued mudelid, millel on täissünteetiline filtreeriv materjal, on järelturul saadaval alates jaanuarist 2014. Uus filtreeriv materjal 
edastab mootorile õli efektiivsemalt, lastes mootoril võimalikult vähe kuluda. Filtrid sobivad kasutamiseks ka alternatiivkütustega. 

Kolme uue keeratava MANN-FILTER 
filtri uuenduslik disain on näha juba 
väljastpoolt. Mudel W712/95, mis 
paigaldatakse mootorisse horisontaalselt, 
ja mudelid W712/93 ja W712/94, 
mis paigaldatakse vertikaalselt nii, et 
avaus asub allpool, on kõik värvitud 
hõbedaseks. “Silmatorkav värv 
sümboliseerib täissünteetilist ja suure 
jõudlusega filtreerivat materjali, mida 
MANN-FILTER kasutab sõltumatul 
järelturul,” ütleb Hans-Peter Müller, 
ettevõtte MANN-FILTER tootejuht. 
“Värvi toon aitab ka eristada uusi 
keeratavaid õlifiltreid varasematest musta 
värvi mudelitest, mille filtreeriv materjal 
oli tselluloosipõhine (W7 12/90-92), kuid 
mille väline kuju oli täpselt samasugune.” 

Mootori parem varustamine õliga

Täissünteetiline filtreeriv materjal on 
muljetavaldavalt efektiivne. See tagab 
mootori parema õlivarustuse, kuna 
filtreeriva materjali diferentsiaalrõhk 
on madalam ja võrgu struktuur 
võimaldab määrdel nõrguda palju 
efektiivsemalt. “Nutikas disain ja 
hoolikalt valitud materjalid minimeerivad 
mootori kulumist ja pikendavad 
selle kasutusiga,” selgitab Hans-Peter 
Müller. Täissünteetiline filtreeriv aine 

toimib ka muul viisil efektiivselt. 
Alternatiivkütustega kasutatavate 
mootoriõlide suurem veesisaldus ei 
avalda uute keeratavate õlifiltrite 
diferentsiaalrõhule mingisugust mõju, 
kuna erinevalt tavalisest filtreerivast 
materjalist, täissünteetiline materjal ei 
paisu ega muutu pehmemaks. Rõhukadu 
väheneb ligikaudu 50%, mis tähendab, 
et see on palju madalam kui tavaliste 
filtreerivate ainete korral. Positiivne 
on ka see, et möödavooluklapp avaneb 
madalamate diferentsiaalrõhkude tõttu 
harvem ja lühemaks ajaks. See tähendab, 
et rohkem filtreeritud õli jõuab määrimist 
vajavatesse kohtadesse, mistõttu pikeneb 
mootori kasutusiga. Nõrutusvõrega 
sünteetilisest filtreerivast materjalist 
tulenevad diferentsiaalrõhu eelised on 
eriti olulised külmkäivituse korral, kui 
õli viskoossus on suur. Täissünteetiline 
filtreeriv materjal on palju vastupidavam 
ja ei muutu nii kiiresti rabedaks kui 
tavalised materjalid ning seda isegi siis, 
kui mootoriõli on biokütuste kasutamise 
tagajärjel tavapärasest keemiliselt 
agressiivsem. 

Plussid hooldamise ajal

Kahel vertikaalselt paigaldataval keerataval 
õlifiltril W712/93 ja W712/94 on 

veelgi häid omadusi. Neid saab vahetada 
hõlpsamalt ja efektiivsemalt, kuna nendel 
on testitud kinnitus, mis sisaldab tihendit, 
mis surutakse nõrutuskanalisse vedrujõu 
abil. See tagab nõrutuskanali suletuse siis, 
kui filter paigale kruvitakse. Selline disain 
tagab õli väljavoolu filtrist ja äärikust 
õlivanni enne seda, kui peamine tihend 
filtrivahetuseks avatakse.

Originaaltarvikute tarnija 
bensiinimootoritele

Rahvusvaheline filtrite tootja MANN-
HUMMEL on juba alustanud suure 
jõudlusega filtrite seeriatootmist 
Volkswagen grupi teatud mudelite 
1,0, 1,2 ja 1,4 l bensiinimootoritele. 
Keeratavate õlifiltrite uus seeria on 
autotarvikute jaemüüjate juures saadaval 
alates jaanuarist 2014 ja täiendab 
ettevõtte MANN-FILTER olemasolevat 
laialdast tootevalikut.

Alati õige filter

Õlifiltritega ligikaudu 13 000 sõiduautole 
ja kaubikule on ettevõtte MANN-
FILTER turuosa Euroopas peaaegu 99%. 
Ettevõtte MANN-FILTER õlifiltrid on 
originaalvaruosade kvaliteediga ja kiirelt 
saadaval.
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VALEO tõi turule raamita klaasipuhasti „FIRST“

Valeo pakub alates 15. november 2013 klaasipuhastite FIRST seerias uute koodidega tooteid. Uued tooted on PYRAMID-
tehnoloogial põhinevad raamita klaasipuhastid, mis on saadaval suuruste vahemikus 350 mm kuni 700 mm. Tooted on mõeldud 
paigaldamiseks standardsetele U-kujulistele klaasipuhasti vartele. Uued klaasipühkijad katavad 85 protsenti Euroopa autopargi 
vajadusest.

Raami ehitus

Järelturu tehnoloogia ja optimeeritud 
puhastamine. 3 punkti õhuvoolu 
juhtimiseks 

1) Õhu suunamine

2) Allapoole suunatud jõu tekitamine

3) Õhu eemaldumine

1 kumm. Suurem vastupidavus. Uus 
kummisegu: sünteetika + kattekiht

1) Esialgne pühkimine kestab kauem

2) Kuuma- ja niiskuskindel

Uus FIRST pakend

Atraktiivne, tõhus ja uudne pakend. 

 

Esimene plastist hülss

1. Hästi nähtav tootemark 

2. Etiketil on lühike kood, toote pikkus, 9 
populaarse sõiduki rakenduste näide 

3. Aken, mis võimaldab näha toodet ja 
liitmikku 

4. Tagaküljel lihtsad paigaldusjuhised 

Otsige ADeCat’st

575791

575792

575793

575794

575795

575796

575797

575798

575799

575800

Tootekood

VFAM35

VFAM40

VFAM45

VFAM48

VFAM50

VFAM53

VFAM55

VFAM60

VFAM65

VFAM70

Lühinumber

350

400

450

480

500

520

550

600

650

700

Pikkus, mm

Uus Pyramid™-tehnoloogia 
Õhuvoolu juhtimine raami peal.

Pyramid™ spoiler. Ühe liigutusega 
kinnitamine – ühe klõpsuga liigutamine. 
Lihtne paigaldada

1) Lihtsad paigaldusjuhised

2) „Klõpsatus” kinnitab laba lukustumist

 

1 konksuga konnektor  
sobib erinevatele  
kinnitustele

 2 otsaklambrit.
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5
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Gates Micro-V® Komplektid

Peamised komponendid 

Selleks, et mõista, miks kõik 
lisatarvikute hulka kuuluvad kuluvad 
komponendid tuleks korraga 
asendada, on vaja teada, millistest 
komponentidest süsteem moodustub.

Süsteemi kõvad osad 
1. Generaator 
2. Roolivõimendi pump 
3. Õhukonditsioneeri kompressor, 
veepump või ventilaator (sõltuvalt 
kasutuskohast)

Süsteemi kuluvad osad 
4. Mitmikkiilrihm 

Teostab jõuülekannet väntvõlli rihmaratta ja 
kõigi rihmajamiga lisatarvikute vahel. Gates 
soovitab tungivalt rihma iga hooldusvälba 
tagant kontrollida. 

5. Pinguti 

Säilitab rihma korrektse pingsuse. 
Kui rihm on liiga vähe pingul, tekitab 
rihma libisemine müra ja väga kõrgeid 

temperatuure, mis põhjustavad rihma 
enneaegset kulumist. Kui rihm on liiga 
pingul, põhjustab see rihma ja rihmajamiga 
lisatarvikute liigset kulumist.

6. Pingutusrull 

See on vabalt pöörlev rull, mille ümber 

rihm jookseb, et optimeerida rihma 
liikumisteekonda ja minimeerida selle 
laperdamist. Pingutusrulli kõige tavalisem 
probleem on selle valesti joondamine, mis 
on ka rihma enneaegsete rikete peamine 
põhjus.

7. Väändevibratsiooni siiber (TVD) 

Summutab väntvõllist tekkivat vibratsiooni 
ja pikendab rihma ja rihmajamiga 
komponentide kasutusiga. Kulunud siiber 
ei summuta vibratsiooni korralikult, 
mis vähendab mootori komponentide 
kasutusiga ja toimivust.

8. Generaatori ülejooksu rihmaratas 
(OAP) 

Võimaldab generaatoril “vabajooksul” 
olla iga kord, kui mootor käiku 
aeglustab. Kahjustunud ratas ei summuta 
efektiivselt vibratsiooni ega teosta piisavat 
jõuülekannet generaatorisse, mis vähendab 
vahetuskomponentide ja muude mootori 
tarvikute kasutusiga.

Turul saadaolevatest rihmadest kõige laiema tootevalikuga mitmikkiilrihmade komplektid Gates Micro-V® tagavad rihmülekande 
komponentide usaldusväärse asendamise lisatarvikutega.

Lugege, miks on oluline asendada kõik kuluvad osad, mitte üksnes rihm...

8
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> Kõik mida vajate süsteemi täielikuks 
uuendamiseks on saadaval ühes 
karbis — mitmikkiilrihm(ad), pingutid, 
pingutusrullid, väändevibratsiooni siibrid 
ja/või generaatori ülejooksu rihmarattad 
(sõltuvalt osa numbrist), ja see kõik on 
saadaval originaalvaruosade kvaliteediga. 

> Kõik vajaminevad komponendid on 
saadaval ühes karbis, mis tähendab ka 
ainult ühte varuosa numbrit — lihtsam 
tellida, hoiustada, käsitseda ja müüa. 

> Usaldusväärsus — süsteemi rikete 
arv suureneb oluliselt pärast neljandat 
hooldusaastat, seetõttu soovitab Gates 

asendada kõik kuluvad komponendid 
vähemalt iga 4 aasta või 100 000 km järel 
(kumb enne kätte jõuab). 

> Säästab aega — Micro-V® komplekti 
paigaldamine võtab aega maksimaalselt 1 
tund ja 15 minutit. See on palju tõhusam 
kui lihtsalt rihma vahetamine ning 
vähendab süsteemi rikete tõenäosusi ja 
remondikulusid ka tulevikus. 

> Üks garantii — kuna kõik komponendid 
tarnitakse ühes komplektis, tegeleb 
Gates kiirelt ja probleemivabalt kõigi 
garantiinõuetega — puudub vajadus 
mitmete nõuete esitamiseks.

> Komponentide kasutusea 
optimeerimine — erinevate rihmarataste 
asendamata jätmine võib kogu süsteemi 
kasutusiga vähendada kuni 75%! 

> Ohutus — kõikide kuluvate osade 
asendamata jätmisel võivad olla rasked 
tagajärjed. Näiteks võib süsteemi tõrke 
tagajärjel kaduda roolivõim, mistõttu võib 
auto kaotada juhitavuse ja juhi tõsisesse 
ohtu seada.

Milleks valida Gates Micro-V® komplekt, kui soovitakse vahetada kõiki 
kuluvaid komponente?

Gates täiendab oma hammasrihma komplekti veepumbaga 

Gates on täiustanud oma sünkroonse 
rihmülekandesüsteemi (SBDS) 
tootevalikut, lisades oma hammasrihma 
komplekti komponentide hulka 
muuhulgas ka veepumba. Gates pakub 
laia valikut veepumbaga komplekte 
erinevatele automarkidele ja -mudelitele.

Tavaline Gates PowerGrip® Kit Plus 
Water Pump komplekt sisaldab kõiki 
komponente, mida on vaja hammasrihma 
süsteemi täielikuks uuendamiseks. 
Komplekt võib sisaldada ühte või mitut 
hammasrihma, pingutit/pinguteid, 
pingutusrulli/pingutusrulle, muid 
vajalikke lisatarvikuid, konkreetseid 

paigaldusjuhiseid ja kasutusspetsiifilist 
veepumpa, mis kõik on originaalvaruosade 
kvaliteediga.

Sõiduki pikaajalises hoolduses on 
hammasrihma süsteemi täielik 
uuendamine ökonoomne valik. Enamikel 
juhtudel võtab hammasrihma vahetus 
ja veepumba lisamine umbes sama palju 
aega. See ei ole mitte ainult remonttööde 
hea praktika, vaid võtab arvesse ka terve 
täistsükli töötanud veepumba võimalikku 
kulumist. Veepumba mittevahetamisel 
tuleb olla veendunud, et see kestab ka terve 
järgmise töötsükli.

Kasutaja meelerahu on äärmiselt 

oluline, kuid remonditöökodade 
omanikud hindavad ka seda, et kui 
tekib probleeme ajamisüsteemis, 
asendatakse kõik komponendid ühe 
kontrollimise ja garantiiprotseduuri käigus. 
Edasimüüjatele on oluline komponentide 
lihtne hankimine, kuna kõik vajalikud 
komponendid on koos ühes pakis.

Gates PowerGrip® Kit Plus Water Pump 
komplektide uuendamine täiendab Gatesi 
rihmülekande süsteemi lisatarvikute 
komplekti uuendusi ja tugevdab tootja 
turuliidri positsiooni ajamisüsteemide 
komponentide turul.

Gatesi täiustatud komplektide 
PowerGrip® Kits Plus Water Pump 
valikuga saate hooldada oma 
klientide autosid kõikehõlmavate 
ja kõrgekvaliteetsete komplektide 
abil.
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LED töölamp
Sobib suurepäraselt hooldus- ja kontrollimistöödeks
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Osram varustab BMW i8 lasertuledega

Maailma esimene Osrami LED-esituledega pikap

Pistikhübriid-superauto BMW i8 
lisavarustusse kuuluvad Osrami 
laserkaugtuled. BMW sõnul tarbivad 
i8 lasertuled 50% vähem energiat kui 
valgusdiood-esituled. Laserdiood kiirgab 
170 luumenit ühe vati kohta, seevastu 
valgusdiood 100 luumenit ühe vati kohta. 
(Luumen on valgusvoo ühik.)

Pistikhübriid-superautot i8 valmistatakse 
Saksamaal Leipzigis asuvas BMW 
tehases. Möödunud aastal investeeriti 
tehase moderniseerimisse 400 miljonit 
eurot, et alustada pistikhübriidi i8 ja 

elektrimootoriga kompaktse luukpära 
i3 tootmist. Vastavalt IHS Automotive 
prognoosile peaks i8 toodang ületama 
2015. aastal juba 7000 ühikut.

5. juunil tarnis BMW kaheksa 
lasertuledega varustatud i8 mudelit 
spetsiaalselt valitud klientidele. Ent 
Euroopa müügiesindustesse i8 enne 
sügist siiski ei jõua. Audi hakkab oma 
lasertuledega varustatud mudelit R8 LMX 
piiratud koguses Euroopa turule tarnima 
juuli lõpus. Kokku tarnitakse klientidele 
99 superautot.

Mõlema mudeli puhul kasutatavad laser-
kaugtuled kiirgavad heledat valget valgust, 
mille valgusvoo ulatus on umbes kaks 
korda suurem kui LED-kaugtuledel. Oma 
intensiivsuse tõttu aktiveeruvad need ainult 
siis, kui sõidukiirus on üle 60 km/h, ja siis, 
kui andurid ei tuvasta ees mitte mingit 
muud sõidutulede valgust. Lasereid ei saa 
kasutada suunatuledes ja, tõepoolest, neid 
ei müüda jav-s, sest ületavad suuresti seal 
kehtivaid heleduse norme.

Üks Ameerika legendaarseimaid pikapeid 
ja USA enim müüdud sõidukeid 
rajab nüüd tänu Osramile valgustuse 
alal teed. Fordi 2015. aasta mudelist 
F-150 saab turul maailma esimene 
pikap, millel on täielik Osrami LED-
esivalgustus. “Me tunneme uhkust, et 
saame Fordi mudelile F-150 pakkuda 
standardina täielikku LED-moodulit 
maailma esimeste LED-esitulede tarbeks, 
sellega rõhutame sõidukitulede turul 
taaskord oma juhtkohta,” rääkis Osrami 
erivalgustuse divisjoni tegevdirektor 
Hans-Joachim Schwabe. See uuenduslik 
valgustussüsteem ühendab endas lähituled 
ja kaugtuled, suunatuled, parkimistule 
ning juhtmooduli. Töökindluse, eeldatava 
kasutusea ja kujunduse osas võib kindel 
olla, et see püüab pilku ning tõstab Fordi 
pikapi konkurentide hulgast esile.

LED-esituled vastavad kõigile stabiilsuse 
ja kestvuse nõuetele ning on väga 
vastupidavad põrutustele ja vibratsioonile 
– see on oluline tegur sõiduki puhul, mida 
kasutatakse ka mujal kui maanteesõidul. 
Ja see pole veel kõik – LED-esituled 
kulutavad palju vähem energiat kui 
tavalambid ning nende kiiratava valguse 
värv sarnaneb suuresti loomuliku 
päevavalgusega. Valguse väljundi osas 
on LED-tuled võrreldavad ka tavapärase 
halogeentehnoloogiaga.

Koostöös USA esitulede tootja Flex-N-
Gate’iga on Osram andnud sõiduki esiosale 
täiesti uue ilme. LED-esituled, millesse on 
paigaldatud Osrami tütarettevõtte Osram 
Opto Semiconductorsi LED-lambid, 
annavad mudelile F-150 ainulaadse ja 
eksimatult äratuntava ilme, mis sulandub 
suurepäraselt ühte kogu ülejäänud sõiduki 
stiiliga. Kogu LED-süsteem on kokku 
pandud USA-s New Hampshire’is Osrami 
Hillsboro tehases.

Peale tavatehnoloogiate on autotootjad 
hakanud üha enam pöörama tähelepanu 
ka LED-valgustuse võimalustele, et tuua 
oma sõidukid teiste hulgast esile eripärase 
esitulede kujundusega ning puhuda oma 

tootemargile uus hoog sisse. Osram on 
astunud ühe sammu veelgi kaugemale ja 
rakendanud lasertehnoloogiat, mida ta on 
kasutanud uue BMW i8 ja teiste kõrgklassi 
mudelite puhul. Tänu valgustugevusele, 
mis on märkimisväärselt suurem kui 
ühelgi teisel tänapäeva valgusallikal, saab 
esituled teha veelgi väiksemaks, kui need 
juba on. Ühtlasi annavad laseril põhinevad 
kaugtuled suurepärast valgust ning 
selle tulemusena tagavad juhile parema 
nähtavuse ja suurema sõiduohutuse. 
Niisugune kujunduse ja funktsionaalsuse 
kombinatsioon näitab, et laseril on LED-i 
kõrval tohutu potentsiaal.
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Pidurisüsteemi TM PROFIT elemendid

TM PROFIT on suhteliselt uus bränd aftermarket’i turul. Ettevõtte poliitikale on omane stabiilselt kõrge kvaliteet ja demokraatlik 
hind. Tänu sellele asjaolule kasvab TM PROFITi osakaal Euroopa turul pidevalt. TM PROFITi pakutud piduriklotside ja -ketaste 
valik lubab katta kuni 90% Euroopas ja Aasias toodetud automudelite vajadustest.

TM PROFIT on suhteliselt uus bränd 
aftermarket’i turul. Ettevõtte poliitikale 
on omane stabiilselt kõrge kvaliteet ja 
demokraatlik hind. Tänu sellele asjaolule 
kasvab TM PROFITi osakaal Euroopa 
turul pidevalt. TM PROFITi pakutud 
piduriklotside ja -ketaste valik lubab katta 
kuni 90% Euroopas ja Aasias toodetud 
automudelite vajadustest.

Raske on üle hinnata tõhusa 
pidurdussüsteemi tähtsust auto ohutu 
ekspluatatsiooni jaoks. Just seepärast on 
TM PROFITi piduriklotsid ja -kettad 
valmistatud üksnes kõrgekvaliteedilistest 
materjalidest, kasutades nüüdisaegsemaid 
masinaehitustehnoloogiaid. Optimaalselt 
valitud segu koostis, mida kasutatakse 
piduriklotside valmistamisel, lubab 
vastu pidada suurtele koormustele 
pidurdamisel ja lühendab pidurdusteekonda 
isegi erakorralisel pidurdamisel. TM 
PROFITi piduriklotsid ja -kettad on 
kompromissitu reaktsioon, laitmatu 
kontroll isegi kõige keerulisemates 
ilmastikuoludes, maksimaalne ohutus kogu 
ekspluatatsiooniaja vältel. Suurendatud 
tugevus, kulumiskindlus, stabiilne 
hõõrdekoefitsient kogu töötemperatuuri 
vahemikus ja vastavus Euroopa standardi 
R90 nõuetele. Piduriklotside ja -ketaste 
valikus on esindatud rohkem kui 700 
mitmesugust varianti.

Pole mõtet veel kord mainida ohutustaset, 
mis sõltub auto piduriklotside kvaliteedist 

ja õigetest parameetritest. Seda teab 
iga autosõitja. Heliline ebamugavus, 
mis väljendub „kriginas“ pidurdamisel, 
ärritab kõiki, kes sellega kokku puutuvad. 
Selle ebameeldiva hääle põhjustavad 
kõrgsageduslikud vibratsioonid, mis 
tekivad piduriklotsi friktsioonimaterjali 
kokkupuutel piduriketta metallpinnaga. 
Seni pole täpselt kindlaks määratud selle 
vibratsiooni tekkimise põhjused. Annavad 
ju ühed ja samad klotsid erinevate ketastega 
isesuguse tulemuse. Seepärast on seni 
vaid üks meetod pidurdamisel tekkiva 
heliga võitlemiseks – mitte põhjuse, vaid 
tagajärje, st heli neutraliseerimine. Klotside 
tootmisel kasutatakse krigisemisvastaseid 
plaate, mis kinnitatakse tagapinnale ja mis 
kustutavad juba tekkinud kõrgsagedusikud 
võnked. Seepärast, ostes TM PROFITi 
piduriklotsid, võite arvestada mitte 
üksnes ohutu pidurdamise ja minimaalse 
pidurdusteekonnaga, vaid ka akustilise 
mugavusega, mis tagab autojuhi ja 
kaasasõitjate väiksema väsimise. 

TM PROFITi piduriklotside ja - ketaste 
tähised:

Seeria 5000 - …. ketaspiduri klotsid

Seeria 5001 - …. trummelpiduri klotsid

Seeria 5010 – …. pidurikettad

PROFITi pidurisüsteemi elementide 
peamised tehnilised eelised:

•	 pidurdamise kõrge efektiivsus
•	 hõõrdekoefitsiendi stabiilsus 

kuumenemisel
•	 minimaalne müra- ja vibratsioonitase 

pidurdamisel
•	 friktsioonikoostis ilma 

raskemetallilisandita
•	 klotsiservade ümardamine tagab ketta 

pehme töötluse ja vähendab müra
•	 piduriketaste valmistamise suur täpsus 

tagab ideaalse sobivuse ja välistab 
löögid

TM PROFITi pidurikettad ja -klotsid 
on vastavuses autotootjate rangete 
kvaliteedistandarditega vastavalt 
sertifikaadile ISO/TS16949. Neis on 
ideaalselt ühendatud kõik vajalikud 
omadused teie auto mugavaks ja ohutuks 
liiklemiseks.

Teie ohutuse küsimustes kompromisse 
olla ei saa!
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NGK: uued andurid, uued originaalosade rakendused, uued kataloogid 

Viimaste nädalate jooksul on ettevõte NGK Spark Plug Europe edastanud mitmeid asjakohaseid uudiseid, et demonstreerida 
ettevõtte rolli süüte ja andurite spetsialistina ning maailma juhtiva süüteküünalde, hõõgküünalde ja Lambda andurite tootjana. 
Ettevõte on täiendanud Lambda andurite ja süütepoolide tootevalikut ning teavitanud andurite sortimendi laiendamisest ja suurtest 
võitudest originaalvaruosade valdkonnas.

NGK laiendab oma Lambda andurite 
tootevalikut 86 uut tüüpi anduriga. 
Värskelt tutvustatud anduritest on 72 
kaksikandurid, ülejäänud 14 tüüpi on 
lineaarsed andurid. Ettevõtte väitel leidub 
nende uute Lambda NTK brändi andurite 
tootevalikus ideaalne andur ligikaudu 2,4 
miljonile Euroopa sõidukile. Nagu võibki 
eeldada maailma juhtivalt anduritootjalt, 
vastavad kõik andurid autotootjate 
originaalvaruosade spetsifikatsioonidele, 
ning seda ka kõige pisemate detailideni 
välja. Uued anduritüübid on edasimüüjate 
juures saadaval messil Automechanika 
2014. NGK kogu Lambda andurite 
tootevalik koosneb rohkem kui 822 anduri 
tüübist, mis katavad ligikaudu 70% kogu 
Euroopa autopargist. 

See tootevaliku laienemine ei jää selle 
aastanumbri sees siiski viimaseks. 
NGK väitel laiendab ettevõte ka oma 
süütepoolide tootevalikut. 2012. aastal 
tutvustatud süütepoolide tootevalik on 
siiani olnud äärmiselt populaarne ning seda 
uuendatakse Automechanika messi tarbeks. 
Lisaks on ettevõte teatanud, et töötab 
uue eksklusiivse andurite sortimendi 
väljatöötamise kallal, mis koosneb vaid 
originaalvaruosade komponentidest. NGK 
väitel avaldatakse täpsemad üksikasjad 
messi ajal.

Kaks sportautot, üks süüteküünalde 
tarnija

NGK on rõhutanud ka oma positsiooni 
maailma suurima süüteküünalde tootjana 

suurepäraste uudistega originaalosade 
valdkonnast. NGK on Porsche esimese 
hübriidportauto Porsche 918 Spyder 
eksklusiivne süüteküünalde tootja. Laetaval 
hübriidsõidukil on 4,6 l mootor, 608 hj 
ja 540 Nm pöördemoment. Selle kiirus 
võib ulatuda kuni 9150 p/min. Lisaks on 
autol kaks elektrimootorit — üks ees- ja 
teine tagateljel. Kokku lisavad need autole 
veel 286 hj. 2,8 sekundiga nullist sajani 
kiirendava auto maksimaalne kiirus on 
345 km/h. Selle mootori jaoks mõeldud 
originaalküünal SILMFR8A8G, millel on 
mitmeid kõrgtehnoloogilisi omadusi, mille 
hulka kuulub ka NGK uus pikk isolaatori 
kujundus ja kausikujuline pistik ning 
erilise dielektrilise tugevusega isolaatori 
keraamika. 

Teine sportauto, milles kasutatakse 
ainult NGK süüteküünlaid, on Alfa 
Romeo 4C Spider, mida hakatakse 
tootma 2015. aastal. Kergel ja tagaveoga 
sportautol on 250 hj turbolaadimisega 
1,8 l bensiinimootor. Auto kiirendab 
nullist sajani vaid 2,5 sekundiga ja selle 
maksimaalne kiirus ületab 250 km/h. 
Selle mootori jaoks valis Alfa Romeo 
NGK süüteküünla ILKAR7D6G, mis on 
tõestatud ja testitud kahest väärismetallist 
küünal, mis vastab Alfa Romeo ja Fiat 
grupi teiste tootjate kõrgetele nõudmistele 
oma usaldusväärsuse, toimivuse ja elastsuse 
osas, ning toimib idaalselt selliste autode 
nagu Lancia Delta või Alfa Romeo 159, 
Alfa Romeo Spider ning Giulietta ja 4C 
kapottide all.

Paremad tugiteenused järelturule

NGK on teatanud ka mitmest tähtsast 
muudatusest järelturu klientidele. Esiteks 
on ettevõte lisanud uue funktsiooni oma 
veebilehe tooteotsingusse. Süüteküünalde 
ja andurite nimekirjad on nüüd 
integreeritud suurde veebipõhisesse 
andmebaasi. Nüüdsest saavad edasimüüjad 
ja autoremonditöökojad kõigest mõne 
sekundiga leida NGK alternatiivtoote 
mõne teise tootja tootele, mida on 
mootoris varem kasutatud. Selleks klõpsake 
lihtsalt uuel valikul “Cross list” ja trükkige 
sisse teise tootja tootekood. Hetkega 
kuvab otsing teile vastava toote NGK 
tootevalikust. 

Teiseks on NGK värskendanud oma 
populaarset uunikumautode kataloogi, 
samuti kaasaegse klassika ja mootorrataste 
kataloogi. Klassikalise kataloogi 8. 
väljaanne sisaldab 5725 süüteküünalt 
autodele ja mootorratastele, mis on 
toodetud vahemikus 1931–1993, uus 
mootorrataste 320-leheküljeline kataloog 
sisaldab 5100 erinevat toodet. Mõlemad 
kataloogid on saadaval edasimüüjatele 
ning neid saab PDF-failina alla laadida 
leheküljelt www.ngk.de (valiku Download 
alt).
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Brembo uued uv-kattega pidurikettad:
vastupidavamad ja keskkonnasõbralikumad

Kolm-ühes uuendus 
UV-tehnoloogia, läikiv metallikefekt ja keskkonnasõbralikkus: kolm uut joont, mis iseloomustavad uut taset kaetud piduriketaste 
tootmises. 
Taas on Brembo esimene, kes pakub järelturu professionaalidele äärmiselt uuendusliku ja eesrindliku tehnoloogilise lahenduse. 
Brembo, maailma juhtiv pidurisüsteemide kujundaja ja tootja enamikele suurematele autotootjatele, on saavutanud erakordsed 
oskused kaetud piduriketaste tootmises sõidukitootjatele ja varuosade turule, katsetades kõikvõimalikke variante: Geomet kattest 
tsingi ja epoksükatteni ning seejärel kõige kaasaegsema ja parema katteni —  UV-katteni.

Parem korrosioonitaluvus... 

Võrreldes muude materjalidega kaetud 
ketastega tagavad UV-kattega kettad 
parema vastupanu korrosioonile. 
Seda testiti soolapihustuskambris 
korrosioonitesti ja niiskustestide abil. UV-
kate läbib edukalt ka kõik testid, millega 
testitakse kõrgete temperatuuride taluvust. 

Nagu testid on näidanud, tagab 
uuenduslik, püsiv ja kaitsev UV-kate 
piduriketaste välisservades ja ketta rummus 
toote parema vastupanu korrosioonile.

See tagab täiusliku kaitse kõikidele 
nähtavatele osadele, mis on mõjutatud 
piduriklotside hõõrdumisest. 

VÄRVITUD PAKSUS
SOOLAPIHUSTUSTEST  

(UNI EN ISO 9227)

UV-VÄRVITUD 0,030 - 0,060 mm 240 h

EPOKSÜ 0,030 - 0,12 mm 150 h

TSINKKATE 0,035 - 0,055 mm 240 h

GEOMET > 0,010 mm 120 h

Korrosioonitaluvuse test soolapihustuskambris

Niiskuskindluse test

Pärast 30 min

Õlitatud ketas Standardselt värvitud 
ketas 

UV-kattega ketas

Pärast 6 h

Pärast 24 h Test katkestati pärast 6 tundi

...praktilisem tänu terviklikule kattele 

Lisaks paremale korrosioonikaitsele tagab 
kaitsekiht (isegi pidurduspindadel) toote 
täieliku kaitse paigaldamise ajal ja lihtsustab 
mehaanikute igapäevatööd, kuna õli ei 
ole enam vaja piduriketastelt eemaldada. 
Nagu fotol näha, aitab nende piduriketaste 
markeering (rummu nähtaval küljel) 
mehaanikutel pidurisüsteemi kontrollides 
hõlpsasti lugeda ketaste minimaalse paksuse 
näitu, mille korral tuleb pidurikettad 
asendada. 

Esteetiliselt täiuslik 

Nagu alati, on Brembol õnnestunud 
kombineerida uuenduslik ja suure 
jõudlusega tehnoloogiline lahendus 
muljetavaldava esteetika ja stiilsusega. 
Seetõttu on UV-kattega kettad loodud 
just nendele juhtidele, kes lisaks toote 
toimimisele hindavad ka selle esteetilist 
poolt: metallikefekt annab pidurikettale 
kogu selle kasutusea vältel kirka ja meeldiva 
välimuse. 

Oluline samm keskkonnasäästlikkuse 
suunas

Viimastel aastatel on õhu kvaliteet 
muutunud äärmiselt tähtsaks probleemiks. 
Brembo poolt kasutatav kate kinnitatakse 
pinnale UV-kiirguse abil (siit ka katte 
nimi). Protsessi tulemusena valmib 
keskkonnasõbralik toode: UV-katted on 
veepõhised ning erinevalt traditsioonilistest 
epoksü- või tsinkkatetest ei vaja need 
lahusteid. See aitab täielikult vältida 
lenduvate orgaaniliste ühendite emissioone, 
mis põhjustavad muutusi keskkonnas ning 

on inimestele ohtlikud. UV-katte puhul 
toimib lahustina vesi. 
Lisaks toimub katte fikseerimise protsess 
UV-kiirguse abil ning seetõttu ei vajata 
kõrgeid temperatuure: see tähendab 
eelkõige ka vähesemat energiatarbimist 
ja lisaks puudub oht kahjustada ketta 
geomeetrilisi omadusi, mis võib juhtuda 
teiste katmislahenduste kasutamisel (nt 
Geomet), milles kasutatakse äärmiselt 
kõrgeid temperatuure (üle 300 °C) ja mille 
tulemusena võib ketas deformeeruda. 
Laienenud tootevalik 

Kahe viimase aasta jooksul on Brembo 
kolmekordistanud oma kaetud 
piduriketaste tootevalikut. Varem 
valmistati vaid eksklusiivtooteid, kuid 
käesoleval aastal, tänu UV-kiirguse laiemale 
kasutamisele, on meie tootevalikus nüüd 
rohkem kui 440 toodet, mis katavad 
enamiku Euroopa teedel sõitvatest 
automarkidest, olgu need luksusautod, 
keskklassi autod või kõige uusimad 
mudelid.
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Uudised õlide tootevalikus

Eurol: Õli bensiini- ja diiselmootoriga 
sõiduautodele ja väiksematele 
kommertsveokitele

Eurol: (Mootori)õli bensiini- ja 
diiselmootoritele, turboga või ilma

Eurol: Ülekandeõli topeltsiduriga 
sõidukitele

Eurol: Õli madalat viskoossust vajavatele 
automaatkäigukastidele

Eurol: Õli kaasaegsetele pidevalt 
muutuvatele ülekannetele (CVT)

Eurol: Transmissiooniõli 
madalat viskoossust nõudvale 
automaatkäigukastile

Fuchs: tippkvaliteediga DCTF 
transmissiooniõli, välja töötatud 
spetsiaalselt kaasaegsetele topeltsiduriga 
mudelitele, millel on märgsidur.

Fuchs: eriline liitiumühenditel põhinev 
määre, mis on ettenähtud pikendama 
erinevate komponentide kasutusiga.

Fuchs: esmaklassiline mitmeotstarbeline 
käigukastiõli

Pentosin: Pentosin cHF 11s on suure jõudlusega 
hüdraulikavedelik kaasaegsetele sõidukitele. GENEROL MOTOR:Transmissiooniõli manuaalkäigukastile

Actence 5W30

ATF 6700

ATF TITAN DCTF

Pentosin CHF 11S GM Transmissiooniõli automaatkäigukastile

Fluence FE 5W30

ATF CVT 1304 ATF 7300

RENOLIT LX-PEP 2 

ATF DCF 1404 1L

Klassifikaator: ACEA C3, C4(08),  
ACEA A3/B4 (07), Renault RN 0720 
(heakskiidetud)

Osa nr: 5W30 ACTENCE 1L
             5W30 ACTENCE 5L

Klassifikaator: BMW ATF M 1375.4, 
GM DEXRON VI, Ford MERCON LV & 
SP, MB 236.41, VW G 055 005 A1/A2/
A6, VW G 060 162 A2, M-1375.4/5/6 & 
M-L 12108 

Osa nr: ATF 6700 1L

Klassifikaator: VW  6-speed FWD,  
BMW Drivelogic 7-speed, 6-speed: 
Volvo, Ford Powershift, Renault 
EDC”

Osa nr: ATF TITAN DCTF 1L

Klassifikaator:  
DIN 51 524T3, ISO 7308, MB 345.0, VW TL 52 
146.00, Ford WSS-M2C204-A, BMW/Mini 82 11 1 
468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576, Volvo 
11 61 529 , MAN M 3289, GM

Osa nr: BMW PENTOSIN CHF 11S 1L

Spetsifikatsioon:  
API GL4, GM 1940182, PUNANE VÄRV

Kood: 75W85 GM GEAR OIL GL4 1L

Klassifikaator: API SN/CF 
ACEA A1/B1 /A5/B5 (07)/C2 (08), 
ILSAC GF-3, BMW LL-01 FE, PSA 
B712290

Osa nr: 5W30 FLUENCE FE 1L
             5W30 FLUENCE FE 5L
             5W30 FLUENCE FE 60L

Klassifikaator: VW TL 521 80, 
JATCO CVT, NSK belt CVT, 
Nissan NS-2, BMW CVT EZL 
799 A

Osa nr: ATF CVT 1304 1L

Spetsifikatsioon: MB236.10, 
MB236.12, MB236.14

Kood: ATF 7300 1L

Klassifikaator: NLGI 1/2/3, MAN 284Li-
H2, MB 265.1, VW TL 5147X

Osa nr:  
RENOLIT LX-PEP 2 0,4 KG 
RENOLIT LX-PEP 2 18 KG 
RENOLIT LX-PEP 2 25 KG 
RENOLIT LX-PEP 2 50 KG

Klassifikaator: MB 236.21, 
BMW VW TL 052 182/TL 052 
529, Ford M2C 936-A, Volvo 
1161838/1161839 

Osa nr: ATF DCF 1404 1L

Actence 5W-30 ei paku mitte ainult 
äärmiselt head kulumiskindlust, vaid 
kaitseb ka rooste ja oksüdeerumise eest, 
samal ajal kui erilised lisaained hoiavad 
mootori puhtana.

ATF 6700 tagab lihtsa käiguvahetuse 
kõikidel töötemperatuuridel, vältides 
liigset hõõrdumist. Kasutuskõlblik laias 
temperatuurivahemikus.

Tagab optimaalse kulumiskaitse ja 
esmaklassilise käiguvahetuse kogu 
kasutusea vältel isegi kõige raskemates 
tingimustes.

Tänu oma esmaklassilistele omadustele kasutatakse seda 
muuhulgas järgmistes süsteemides: roolivõim, tasemete kontroll, 
amortisaatorid, hüdropneumaatiline vedrustus, stabiilsus- ja 
haardekontroll, eemaldatavate katuste hüdraulika, kesklukustus.

Fluence FE 5W-30 on kütust säästvate 
omadustega ning seda võib segada 
nii sünteetiliste kui ka mineraal - 
mootoriõlidega.

Õli CVT 1304 kaitseb metallosi 
kulumise ja korrosiooni ning 
ebamugava vibratsiooni eest. Eriliste 
lisaainete tõttu on õli väga kvaliteetne 
isegi pideva surve tingimustes.

ATF 7300 on automaatkäigukastiõli. 
Spetsiaalselt välja töötatud ja 
kohustuslik valik mudelile Mercedes 
Benz 7-speed NAG2FE+

TITAN SINTOPOID LS SAE 75W90

Spetsifikatsioon: API GL-4/5 LS,  
VW G50/G51

Kood: 75W90 TITAN 
SINTOPOID LS 1L

Tagab käigukasti tõhusa töö, sobib 
suure offsetiga hüpoidülekandele.

Hea korrosioonikaitse, termiliselt ja 
mehaaniliselt stabiilne, sobib eriti autode ja 
veokite rattalaagrite määrimiseks.
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SHELL HELIX TOODETE SORTIMENT

Vana nimi Uus nimi Tehnilised parameetrid

HELIX ULTRA 0W-40 HELIX ULTRA 0W-40
API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, MB approval 229.5,
VW 502.00/505.00, Porsche A40, Renault RN0700, RN0710.
Meets the requirements of Fiat 9.55535-Z2

HELIX ULTRA 5W-40 API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, BMW LL-01, MB approval 229.5,

HELIX ULTRA 5W-40
226.5, VW 502.00/505.00, Porsche A40, Renault RN0700, RN0710,
PSA B71 2296, Ferrari. Meets the requirements of Fiat 9.55535-Z2, Chrysler

HELIX DIESEL ULTRA 5W-40 (CF) MS-10725

NY PRODUKT HELIX ULTRA ECT 0W-30 API SN, ACEA C3, BMW-LL-04, MB approval 229.51

HELIX ULTRA EXTRA 5W-30

HELIX ULTRA EXTRA X 5W-30 HELIX ULTRA ECT 5W-30 BMW-LL-04, MB approval 229.51, VW 504.00/507.00, Porsche C30

HELIX ULTRA AB 5W-30

HELIX ULTRA RACING 10W-60 HELIX ULTRA RACING 10W-60 API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, Ferrari

NY PRODUKT HELIX ULTRA PROFESSIONAL AB-L 0W-30 API SL, ACEA C3, MB approval 229.51, 229.52

NYT PRODUKT HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-20 API SN, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C948-B

HELIX ULTRA AF 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-30
ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D, Jaguar,
Land Rover STJLR.03.5003

HELIX ULTRA AG 5W-30 (dexos2) HELIX ULTRA PROFESSIONAL AG 5W-30 API SN, ACEA C3, GM Dexos2™ License, GB2B0611014

NY PRODUKT HELIX ULTRA PROFESSIONAL AH-L 5W-30 C2, Recommended by Hyundai

HELIX ULTRA AJ 0W-20 HELIX ULTRA SN 0W-20 API SN, ACEA A1/B1, ILSAC GF5

HELIX ULTRA AM-L 5W-30
HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30 API SN/CF, ACEA C3, BMW LL-04, MB approval 229.51

HELIX DIESEL ULTRA AB-L 5W-30

HELIX ULTRA AP-L 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AP-L 5W-30 ACEA C2, PSA B71 2290. Meets the requirements of Fiat 9.55535S1

HELIX ULTRA AS 0W-30 HELIX ULTRA A5/B5 0W-30 API SL, ACEA A5/B5

HELIX ULTRA AT-L 5W-40 HELIX HX7 ECT 5W-40
API SN, ACEA C3, MB approval 229.31.
Meets the requirements of Fiat 9.55535-S2, Chrysler MS 11106

HELIX ULTRA AV 0W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV 0W-30 ACEA A5/B5, VW 503.00/506.00/506.01

HELIX ULTRA AV-L 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 5W-30 VW 504.00/507.00

HELIX DIESEL ULTRA AF-L 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF-L 5W-30 ACEA C1, Ford WSS-M2C934-B, Jaguar, Land Rover STJLR.03.5005

HELIX DIESEL ULTRA AR-L 5W-30 HELIX ULTRA PROFESSIONAL AR-L 5W-30 ACEA C4, Renault RN0720

HELIX HX7 5W-40
HELIX HX7 5W-40

API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, JASO SG+, MB approval 229.3,
VW 502.00/505.00, GM LL-A/B-025, Renault RN0700,RN0710.

HELIX HX7 C 5W-40 Meets the requirements of Fiat 9.55535-N2 and 9.55535-M2

HELIX HX7 10W-40
HELIX HX7 10W-40

API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, JASO SG+, MB approval 229.3,
VW 502.00/505.00, Renault RN0700, RN0710.

HELIX DIESEL HX7 10W-40 Meets the requirements of Fiat 955535-G2

HELIX DIESEL HX7 AV 5W-30 HELIX HX7 PROFESSIONAL AV 5W-30 ACEA C3, VW 502.00/505.01(505.01)

HELIX HX5 10W-40 (SL A2/B2) HELIX HX5 10W-40 API SN/CF, ACEA A3/B3

Shell HELIX toodete sortiment
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MAF/MAP anduritega seotud vigade diagnoosimine

MAF ja MAP andurite ülevaade

*MAP andurid on tavaliselt 
elektroonilised ning võivad edastada 
kas analoog- või digitaalset signaali.

Nimetus: Mass õhuvoolu (MAF) andur Sisselaskekollektori absoluutrõhk

Nimetatakse ka: Õhumassi mõõteandur Lisasurve andur

Funktsioon:

MAF andur mõõdab mootorisse mistahes 
hetkel siseneva õhu hulka ja tihedust. 
Mootori kontrollüksus kasutab seda teavet 
koos teistelt anduritelt saadud andmetega, 
et arvutada välja õige kogus kütust, mis 
mootori töös hoiaks.

MAP andur mõõdab rõhku 
sisselaskekollektoris ja saadab andmed 
kontrollüksusele. Seda teavet kasutatakse 
õhu-kütuse segu määra kontrollimiseks ja 
süüte ajastamiseks.

Asukoht: Tavaliselt õhu sissevõtutorus õhufiltri ja 
mootori vahel.

Rikke sümptomid:
Mootori tuli põleb; pidev seiskumine 
ja/või tõrkumine, eriti vabakäigul; 
probleemid käivitamisega.

Probleemid vabakäigul olekuga; 
võimsuse puudumine; mitteökonoomne 
kütusekasutus.

Järgige neid lihtsaid samme, et MAF 
ja MAP andurite veakoodid õigesti 
kodeerida ja andureid testida.

1. Testige anduri takistust vastavalt tootja 
soovitatud elektriskeemile ja takistuse 
väärtusele.

2. Kontrollige toidet ja maandust. 
Kontrollige kaabeldust, kasutades selleks 
pingelangu meetodit, et tagada suurte 
takistuste puudumine tootja poolt 
soovitatud elektriskeemis.

3. Ühendage ostsilloskoop vastavalt 
seadme tootja juhistele.* Ideaalis tuleks 
kasutada eraldi juhet, et vältida juhtmete 
isolatsiooni läbitorkamist, mis võib 
tulevikus elektriskeemi probleeme tekitada. 
Näidu saamiseks avage seguklapp ja jälgige 
mustrit.
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SUMMUTUSKOEFITSIENT 
Suure süsinikusisaldusega malm vs. Tavaline malm

Tavaline malm
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KKK

ROOSTE

K: Ketta pidurduspinnal ja ketta 
rummul on näha rooste jälgi. Kas 
see võib pidurisüsteemi toimimist 
kahjustada?

V: Ei. Malmist piduriketta oksüdatsioon 
on täiesti normaalne, kuna see puutub 
kokku õhu ja teiste atmosfääris olevate 
ainetega. Rooste ei mõjuta pidurisüsteemi 
toimimist ja ketta mehaanilist 
vastupanuvõimet. Kui rooste tekkimist 
ketta rummule soovitakse vältida 
esteetilistel põhjustel (sulamveljed), 
soovitab Brembo soetada UV-kattega 
pidurikettad, mis tagavad kaitse rooste eest 
nendes piirkondades, mida piduriklots ei 
mõjuta. Brembo kataloogist saate vaadata, 
kas teie autole on UV-kattega pidurikettad 
saadaval.

BALANSSEERIMINE

K: Miks on äsja ostetud piduriketta 
välisääres soon? Kas tegemist on 
defektiga?

V: Ei, tegemist ei ole defektiga. Välisääres 
olev soon on kettal Brembo poolt 
teostatud elektroonilise balansseerimise 
tõttu, et välistada võimalus, et piduriketta 
tasakaalutus võiks põhjustada vibratsiooni. 
Balansseerimiskontroll teostatakse kõigil 
Brembo piduriketastel juba tootmisfaasis 
ning kui balansseerimisväärtused ei jää 
Brembo poolt määratletud piiridesse, 
eemaldatakse ketta äärtest vajalikus koguses 
materjali. 

PINGUTUSMOMENT

K: Kuidas tuleks ratta poldid pingutada?

V: Rattad tuleks paigaldada 
momendimõõtmevõtme abil ja vastavalt 
konkreetsele pingutusmomendile, mis 
on toodud sõiduke hooldusjuhistes. 
Ettenähtust väiksema pingutusmomendi 
korral võivad poldid vabaneda ning liiga 
suure pingutusmomendi korral võivad 
kettad selle tagajärjel tekkiva vibratsiooni 
tõttu deformeeruda.

Vt Brembo soovitusi enamike turul olevate 
automarkide kohta.

SISSESÕITMINE

K: Kas pärast pidurisüsteemi 
osa asendamist tuleks teha ka nö 
sissesõitmisperiood?

V: Pärast piduriketaste ja/või -klotside 
vahetamist on sissesõitmisperiood 
pidurisüsteemi õigeks toimimiseks 
absoluutselt vajalik. 

Mehaanik peab teostama teekatse, et 
tagada vibratsiooni ja müra puudumine 
ning et tuvastada nõuetekohane 
pidurdustegevus.

Sissesõitmisperioodi soovituslik pikkus 
on ligikaudu 300 km, mille jooksul 
tuleks pidurdada lühidalt ja sujuvalt, et 
piduriklotside ja -ketaste pinnad saaksid 
korrektselt joonduda.

PIDURIKETASTE ASENDAMINE

K: Millal tuleks piduriklotsid asendada?

V: Piduriklotsid, nagu ka pidurikettad, 
on kuluvad komponendid, mistõttu 
neid tuleb regulaarselt kontrollida, et 
hõõrdematerjali paksus ei oleks allpool 
lubatud minimaalset piiri.

Kui piduriketta korral tuleb ketta paksust 
füüsiliselt mõõta, siis uuematel autodel on 
olemas piduriklotsi kulumise indikaator, 
mis edastab vastava signaali ja armatuuril 
süttib vastav märgutuli.

Mõnel juhul edastab kulumise indikaator 
ka akustilise signaali. Kui piduriketas satub 
indikaatoriga kontakti, tekib metalne heli, 
mida juht selgelt kuuleb.

Piduriklotside kulumise kohta annab 
kasulikku teavet ka pidurivedeliku tase. 

Pidurivedeliku madal tase võib viidata 
kulunud piduriklotsidele ja ka lekkele 
pidurivedeliku vooluringis.

Igal juhul aitab piduriklotside visuaalne 
kontroll iga 15 000 km järel kindlaks 
teha klotside paksuse ning hinnata nende 
vahetamise vajadust.

SUURE SÜSINIKUSISALDUSEGA 
PIDURIKETTAD

K: Milleks valida suure 
süsinikusisaldusega malmkettad?

V: Suure süsinikusisaldusega malm erineb 
tavalisest malmist selle poolest, et sellel on 
vastav keemiline koostis, mis võimaldab:

•	 võimaliku müra parema summutuse 
ja tagab seetõttu suurema 
sõidumugavuse;

•	 parandab soojusjuhtivust ja seetõttu ka 
ketta jahutusvõimet.

Vastavalt konkreetsetele 
kasutusvaldkondadele võib suure 
süsinikusisaldusega malm sisaldada ka 
sulameid, mis parandavad selle füüsilisi 
omadusi veelgi.

0,35 0,40 0,45
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VEAOTSING – PIDURIKLOTSID

NÄIDUSTUS Kahjustatud tagaplaat

PÕHJUS

Vale kokkupanek või liigne jõu kasutamine 
paigalduse ajal

TULEMUS 

•	Pidurdusjõu	vähenemine

•	Klotsi	ebaühtlane	kulumine

•	Müra	ja	rappumine

ABINÕU 

Vahetage piduriklotside komplekt
NÄIDUSTUS Üks või mitu piduriklotsi 
teljekomplektis on liigselt

kulunud

PÕHJUS 

Juhttihvtid või kolb jäävad kinni

TULEMUS 

•	Pidur	kisub	ühele	küljele

•	Ebaühtlane	ja	liiga	kiire	klotsi	kulumine

ABINÕU 

•	Hooldage	kõiki	liugureid	ja	kolbe

•	Vahetage	klotsid	ning	kontrollige	ja	
vahetage kettad, kui tarvis

NÄIDUSTUS Ebaühtlane kulumine klotsi 
pinnal

PÕHJUS 

Sellist piduriklotsi kulumist põhjustab 
ebaühtlaselt kulunud piduriketas või ketta 
serva kulumine

TULEMUS 

•	Kriuksumine	ja	rappumine

•	Klotsi	enneaegne	kulumine

ABINÕU  

Vahetage pidurikettad ja klotsid

NÄIDUSTUS Hõõrdematerjal on 
saastunud õli, määrde või pidurivedelikuga

PÕHJUS 

Saastumine hoolduse ajal või vedeliku leke 
sadulast

TULEMUS 

•	Sõiduk	kisub	pidurdamise	ajal	ühele	
küljele

•	Pidurdusjõu	vähenemine

ABINÕU 

•	Tehke	saastumise	põhjus	kindlaks	ja	
kõrvaldage

•	Vahetage	piduriklotside	komplekt

NÄIDUSTUS Kahjustunud klotsid

PÕHJUS 

•	Need	klotsid	ei	ole	komplektis	üksteisega	
identsed

ning need tuleb paigaldada sadula sise-

või välisküljele

•	Vale	paigalduse	korral	tekib	klotside	
kahjustus

TULEMUS 

•	Kahjustunud	klotsid

•	Pidurdusjõu	vähenemine

ABINÕU 

Vahetage klotside komplekt

NÄIDUSTUS Ebaühtlased kulumisjäljed 
klotsil

PÕHJUS 

•	Mittetäielik	piduriketta	ja	klotsi	
kokkupuude

•	Ketta	sälgustumine	tolmu	või	liigse	
kulumise tõttu

•	Seda	võib	põhjustada	ka	uute	klotside	

NÄIDUSTUS Piduriklotsi 
hõõrdumismaterjal on klaasistunud

PÕHJUS 

•	Kõrge	vahelduv	klotsi	temperatuur	
lühikese aja jooksul

•	Liiga	tugev	pidurdamine	sissetöötamise	
perioodil

TULEMUS 

Pidurdusjõu ajutine vähenemine

ABINÕU 

•	Kerge	klaasistumise	ilmnemisel	pole	
abimeetmeid rakendada tarvis

•	Tugeva	klaasistumise	korral	vahetage	
piduriklotside komplekt

•	Kontrollige	ketta	seisukorda

Taga-plaadi kahjustus

Ebaühtlane kulumine komplektis 

Vale klotsi paigaldus (BENDIX IV 
KOMPENSEERIVA SADULA TÜÜP)

Saastunud klots

Ebaühtlane kulumine - kulunud serv

Ebaühtlane kulumine – ketas

paigaldamine kulunud kettale

TULEMUS 

•	Kriuksumine	ja	rappumine

•	Pidurdusjõu	vähenemine

ABINÕU Vahetage nii piduriklotsid kui 
pidurikettad

Klaasistumine



27

Soovitused autoremonditöökodadele

Roostes klotsid

Mõranenud klotsid

Metalli kogunemine

Serva murenemine

Denaturatsioon

Otsast kitsenenud klotsid

NÄIDUSTUS Rooste hõõrdumismaterjali ja 
alusplaadi vahel

PÕHJUS 

Piduriklots jääb kronsteini kinni, kui 
pidurdamine alusplaati painutab, tekitades 
hõõrdumismaterjali pragusid.

Korrosioon halvendab olukorda veelgi, 
eraldades hõõrdumismaterjali alusplaadist

TULEMUS 

•	 Müra ja pehme pedaalitunnetus
•	 Kui materjal on eraldunud, siis pidurid ei 

toimi
ABINÕU 

•	 Vahetage piduriklotside komplekt
•	 Puhastage ja hooldage sadul, et tagada 

klotsi vaba istumine sadulas paigaldusel

NÄIDUSTUS Väikesed mõrad klotsi 
keskel

PÕHJUS 

Mõrad näitavad sadula kinnijäämist. 
Kolb painutab alusplaati, põhjustades 
selle kooldumist ja hõõrdumismaterjali 
mõranemist

TULEMUS 

•	 Müra pidurdamise ajal
•	 Klotsi ebaühtlane kulumine
•	 Sõiduk kisub pidurdamise ajal ühele 

küljele
•	 Ülekuumenemine ühel sõiduki küljel
ABINÕU 

•	Hooldage	ja	remontige	sadul

•	Vahetage	piduriklotside	komplekt

NÄIDUSTUS Metalli kogunemine 
hõõrdepinnale või sööbimine selle sisse

PÕHJUS 

Normaalse pidurdamise käigus murduvad 
väikesed ketta pinna osakesed lahti. 
Tavaliselt põlevad need tugeva kuumuse 
mõjul tolmuna ära. Äärmiselt märgades 
tingimustes need kustuvad, jahtuvad 
kiiresti tahkeks materjaliks ning kleepuvad 
piduriklotsi pinnale

TULEMUS 

Tavaliselt see pidurdusjõule negatiivset 
mõju ei avalda, kuid äärmuslikel juhtudel 

NÄIDUSTUS Klotsi ebaühtlane kulumine

PÕHJUS 

Piduriklots jääb sadulas kinni, põhjustades 
piduriklotsi püsiva kokkupuute kettaga 
ja sellest tuleneva liiga kõrge klotsi 
temperatuuri

TULEMUS 

Klotsi pind võib klaasistuda, vähendades 
pidurdusjõudu

ABINÕU 

•	 Tehke kindlaks sadula kinnijäämise 
põhjus

•	 Hooldage sadul
•	 Vahetage piduriklotside komplekt

NÄIDUSTUS Osaliselt söestunud või 
põlenud hõõrdumismaterjal (ilmnevad

valkjad välisservad)

PÕHJUS 

Pikaajaline liiga kõrge klotsi temperatuur 
intensiivse kasutamise või piduriklotsi 
kettal lohisemise tõttu

TULEMUS 

•	 Algse pidurdusvõime vähenemine
•	 Liigne materjali deformeerumine ja 

ebanormaalne kulumine
•	 Materjal muutub hapraks, killustub ja 

mõraneb
ABINÕU 

•	 Leidke pidurklotsi ülekuumenemise 
põhjus

•	 Kui kahjustus pole suur, siis toimivad 
klotsid normaalse kasutuse korral 
endiselt 

•	 Ulatusliku kahjustuse korral vahetage 
piduriklotside komplekt

NÄIDUSTUS Ebaühtlane kulumine või otsast 
kitsenenud klotsid

PÕHJUS 

•	 Sadul on deformeerunud ja liugurid 
jäävad kinni

NÄIDUSTUS Hõõrdumismaterjal on 
täielikult kulunud

PÕHJUS 

Klotsi kulumise kontrolli või nõuetekohast 
klotsi hooldust pole regulaarselt teostatud

TULEMUS 

•	Sõiduk	kisub	pidurdamise	ajal	ühele	küljele

•	Ketta	kahjustumine

•	Tugev	kriuksumine	ja	muu	pidurdusmüra

ABINÕU 

•	Kontrollige	ketta	kahjustusi

•	Vahetage	klotside	komplekt	ja	ketas,	kui	see

on kahjustunud

Kulunud klotsid võib põhjustada ketta kahjustusi või 
pidurite kriuksumist

ABINÕU 

Äärmuslikel juhtudel vahetage kettad ja 
klotsid

•	Liiga	suur	sadula	vahekaugus

TULEMUS 

•	Klotsi enneaegne kulumine ja müra   
pidurdamise ajal

•	Ebaühtlane	pidurdussurve

ABINÕU 

Vahetage piduriklotside komplekt ning 
hooldage sadul

Märkus: Mõnedel sõidukitel kasutatakse 
kitsenevate otstega klotse. Tehke sõiduki 
margi põhjal kindlaks, kas need on liigselt 
kitsenenud
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VW PASSAT V — VARIANT V (3C2)
TAGA-/SEISUPIDURID

Enne Passati tagapidurite süsteemi kallale asumist on oluline, et teil oleks lisaks tavapärastele tööriistadele olemas liides Diagnostic So_
ware Interface ning akulaadija.
Passatil on elektromehaaniline seisupiduri süsteem, mis on integreeritud tagumistesse pidurisadulatesse. Seetõttu tuleb kasutada 
diagnostikasüsteemi, et kolvid sadulakorpusesse sisse tõmmata.
Akulaadija tuleks akuga ühendada enne mistahes protseduuride algust, mille käigus on diagnostikaseadmeid vaja. See aitab vältida 
kontrollüksuse ja/või teiste juhtsüsteemide voolukõikumisi.
Sellel mudelil on elektromehaaniline seisupidur.
Tagumistele pidurisadulatele on paigaldatud kaks mootorit, mis juhivad seisupiduri tööd.
MÄRKUS: Seisupidurit võib reguleerida ainult diagnostikatööriista abil, järgides järgmist protseduuri.

EEMALDAMINE

•	 Asetage sõiduk tõsteseadmele.
•	 Eemaldage tagumised rattad.
•	 Tõmmake kolvid diagnostikasüsteemi 

kasutades välja ja vabastage pidurisadula 
liikuvad tihvtid.

Kolvi eemaldamine

•	 Eemaldage pidurisadulad ja 
piduriklotsid.

•	 Pidurisadul tuleb korralikult igasugusest 
mustusest puhastada (eriti liikuvatelt 
pindadelt).

•	 Tihvtid tuleb puhastada ja kergelt 
õlitada kõrge temperatuuriga 
molübdeenmäärdega.

ASENDAMINE

•	Lükake	pidurisadula	kolvid	nende	õigele		
   kohale.

Märkus:

Enne kolvi lükkamist silindrisse, tõmmake 
pidurivedeliku paagist natuke pidurivedelikku 
välja.
Kui paak on täis, võib pidurivedelik üle 
voolata ja kahjustusi tekitada.

•	Paigaldage	piduriklotsid	klambrite	külge				
   (nooled 1).

•	Veenduge,	et	piduriklotsid	asetsevad		 			
   tugiplaadil õigest (nooled 2).

Piduriklotside asendamise ja paigaldamise asend

Märkus:
Kui piduriklotsidel on liimitud pindu, 
veenduge, et need ei jääks pidurisadula külge 
enne, kui need on oma õigel positsioonil.
•	Pingutage	pidurivedeliku	vooliku	ja			 			
   pidurisadula vahelist ühendust         
   pöördemomendini 14 Nm.
•	Kinnitage	pidurisadul,	pingutage	liikuvad		
   tihvtid pöördemomendini 35 Nm.
•	Kontrollige	pidurivedeliku	taset	ja	vajadusel				
   lisage seda.
Hoiatus:
Pärast piduriklotside vahetust vajutage 
piduripedaal mõned korrad täiesti alla, et 
tagada pidurisadulate kolbide liikumine 
õigesse asendisse.

SEISUPIDURI UUESTI 
SEADISTAMINE
•	Kasutades	diagnostikasüsteemi,	asetage		
   seisupiduri mootori kolvid õigesse asendisse.
Märkus:
Enne kolvi lükkamist silindrisse, tõmmake 
pidurivedeliku paagist natuke pidurivedelikku 
välja. Kui paak on täis, võib pidurivedelik üle 
voolata ja kahjustusi tekitada.
•	Ühendage	diagnostikatööriist	sõidukiga	ja				
   valige seisupiduri funktsioon.
•	Seadistage	kolvid	õigesse	asendisse.
Hoiatus:
Kolbide asendi taastamine vaid 
diagnostikatööriista abil ei ole piisav. Suruge 
kolb täielikult oma kohale, tõmmates suruti 
(X) abil ühendust tagasi (vt joonist).

PIDURIKETTA
EEMALDAMINE
•	Eemaldage	pidurisadula	raam,	vabastades	

Seisupiduri komponendid

Tagumise pidurisadula koostu joonis

1. Seisupiduri võti

2. Seisupiduri tuli

3. Seisupiduri tuli armatuuril

4. Hüdraulikasüsteemi tuli armatuuril

5. Sumisti

6. Funktsiooninupp Auto Hold

7. Seisupiduri kontrollüksus (keskmise tunneli all)

8. Tihend

9. Seisupiduri mootor

10. Sisemine tähtvõti

1. Pidurisadul
2. Seisupiduri mootor
3. Tihvt
4. Tihvti kate

5. Klamber
6. Kolvi kate
7. Kolb
X. Suruti

selleks kinnituspoldid, et saada juurdepääs 
pidurikettale.
•	Vabastage	kinnituskruvi	ja	eemaldage					
   pidurikettad ja -klotsid.
•	Pidurisadul	tuleb	korralikult	igasugusest		
   mustusest puhastada (eriti liikuvatelt     
   pindadelt).
Märkus:
Ärge püüdke pidurikettaid rattarummust 
välja suruda: kui need ei taha lahti tulla, 
kasutage rooste-eemaldusvahendit.

ASENDAMINE
•	Asetage	ketaspidur	rummule	ja	veenduge,	et		
   kokkupuutuvad pinnad oleksid puhtad.
•	Pingutage	kinnituskruvi	pöördemomendini		
   4 Nm.
•	Paigaldage	piduriklotsid	vastavalt	juhistele.
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Toyota probleem

Mõnedel 2.0 D-4D mootoriga Toyota mudelitel võib esineda imiklapi (SCV) rikkeid, mis põhjustavad jooksvaid probleeme nagu 
näiteks ootamatu võimsuse vähenemine, mis võib olla katkendlik ja mille tulemusena mootori märgutuli tihti süttib.
Need klapid on paigaldatud Denso elektroonilisele survekütusepumbale ning nende abil juhitakse kütuserenni survet ja 
kütusekogust. Klapid on vahetatavad.
Klappide töö aeglustumist võib põhjustada klapipesa kulumine.
Rikkega sõiduki ühendamisel sobivate diagnostikaseadmetega võidakse kuvada järgmised diagnostilised veakoodid:
P0627 (kütusepumba juhtsüsteem avatud)
või 78 (kütusesüsteemi rike)
Kummagi nimetatud koodi korral kõrvaldab SCV vahetamine tõenäoliselt vea. Kuid Toyota D-4D mootoritel võib esineda 
täiendavaid probleeme kütusepumpadega, pihustitega, EGR süsteemidega ja vaakumklappidega, mistõttu SCV vahetus võib küll 
anda soovitud tulemuse, kuid tegemist pole universaalse varuosaga, mis vead kindlalt kõrvaldaks.
Blue Print imiklappidel ADT36846C on kolmeaastane piiramatu läbisõiduga garantii.
Blue Print on koostanud alljärgneva juhendi SCV vahetamiseks mudelil Toyota RAV4 ning samad üldpõhimõtted kehtivad ka teiste 
Toyota mudelite korral:

Remondiaeg ligikaudu 45 minutit.

2003 Toyota RAV4 2.0D-4D mootoriruum

•	 Kruvige lahti radiaatori paisupaak (2 mutrit) ja paigutage see ühele küljele, et saada 
juurdepääs kütusepumbale. (Võite ülemise vooliku lahti ühendada ja sulgeda, et 
rohkem ruumi saada.)

•	 Eemaldage õhu sisselaske/vahejahutustoru.

•	 Kütusepump on nüüd näha (starteri mootorist vahetult vasakul). Rohelise ja punase 
SCV ümber olev ala peab olema võimalikult puhas, et vältida prahi sattumist 
pumpa.

•	 Ühendage juhtmeühendused klappide küljest lahti. 

•	 Eemaldage neli SCV kinnituspolti (kaks klapi kohta) ja eemaldage seejärel kaks klappi 
pumba küljest, jättes kindlasti punase ja rohelise klapi positsioonid meelde. (punane 
eespool).

•	 Kuigi uute klappide tihendid on eelnevalt määritud, on soovitatav lisada tihenditele 
veidi mootoriõli, et vähendada kahjustuste tekkimise ohtu paigaldamisel.

•	 Veenduge, et paigaldusala on puhas. Paigaldage klapid hoolikalt, jälgides, et need 
paigaldatakse õigesse positsiooni ning et klapiäärik on pumbaga ühetasane. Alles 
seejärel pingutage kinnituspoldid momendini 13Nm (10lb-ft).

•	 Ülejäänud paigaldusprotseduur toimub eemaldamisele vastupidises järjekorras.
•	 Enne sõidukiga proovisõidu tegemist nullige mootori diagnostilised veakoodid sobiva 

diagnostikaseadmega (või eemaldage ECU kaitse paariks minutiks).
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Sammud, mida järgida sidurikomplekti 821340 paigaldamisel
Citroenide ja Peugeot’de rakendustele

Valeo Warranty on saanud tagasi sidurikomplekte 821340, millel “ei saa valida käike” ja “sidur lohiseb”, mille tulemusena kahjustub siduri 
hõõrdeplaadil olev tihvt ja surveplaadile tekivad eelkoormuse märgid. Käesolevas juhendis on toodud mitmed levinud kontrollpunktid, 
mida tuleks järgida siduri asendamisel. 

Väntvõlli anduri eemaldamine

Selleks, et paigaldada siduri komplekt ilma 
väntvõlli keskosa kahjustamata, on soovitatav 
andur enne paigaldamist käigukasti küljest 
lahti ühendada. Kui andurit ei eemaldata, on 
selle kahjustumise tõenäosus suur. 

Siduri õige joondamine 

Hõõrdeplaadil oleva tihvti võimaliku 
kahjustamise vältimiseks veenduge, et 
sidurikoostu vahetamisel kasutatakse alati 

nõuetekohast siduri joondamise tööriista. 
Kuigi Valeo komplektis on kaasas plastmassist 
paigaldamist hõlbustav abivahend, 
tuleks probleemide korral siiski kasutada 
nõuetekohast joondamistööriista (vt joonist).

Juhttoru asendamine

Sidurikoostu asendamisel tuleks iga kord 
asendada ka juhttoru. Juhttoru kulumine ja 
mustuse kogunemine sellele piirab laagri ja 
õla vaba liikumist, mille tulemusena võivad 
seadme osad vajada puhastamist. Tihendi 
kulumisel või kahjustumisel tekib ka suur 
oht, et käigukasti õli koguneb uuele sidurile. 
Juhttoru tuleb asendada, vastasel juhul võivad 
surveplaadi pulgad liigse ja enneaegse surve 
tõttu liigselt kuluda, mistõttu tekib raskusi 
käikude vahetamisel, tekivad siduri libisemise 
probleemid jne. 

Sidurihoova laagrite kontrollimine 

Soovituslik on kontrollida sidurihoova 
rõngaste (punasega markeeritud alumised 
rõngad) kulumist ja vajadusel need asendada. 
Enne sidurikahvli paigaldamist ülemiste ja 
alumiste rõngaste külge, määrige hooba tootja 
poolt soovitatud määrdega.

Hõõrdeplaadi paigaldus sidurikomplektides 821340 ja 821245

Valeo tehnilise toe ja garantiinõuete osakond on saanud mitmeid küsimusi ja kaebusi sidurikomplektide 821340 ja 826245 
hõõrdeplaatide paigaldamise kohta. 

Joonis 1. Joonis 2.

Hõõrdeplaadi külg, mis tuleks 
paigaldada käigukasti poole.

Hõõrdeplaadi külg, mis tuleks 
paigaldada hooratta poole.

Komplektide 821340 ja 821245 
hõõrdekettad on mõlemalt poolt erineva 
kujundusega. Joonisel 1 on toodud suur 
keskrumm, mis on hõõrdematerjalist 
eemale tõstetud, ja joonisel 2 on toodud 
lapikum külg, millel on tõstetud tihvti 
rumm. Joonisel 1 toodud külg tuleks 
paigaldada käigukasti poole ja katte vastu. 
Joonisel 2 toodud külg tuleks paigaldada 
hooratta poole, nii et tihvti rumm asuks 
keskel.
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Nõuanded pidurisadulate paigaldamiseks ja vigade tuvastamiseks 

Selles artiklis anname tehnikutele täpsed juhised, mida jälgida sõidukite parandamisel, kus pidurite ohutuli on armatuuril süttinud. 
Tihti asendatakse seejärel pidurisadulad, kuigi see ei ole teinekord hoopiski sõiduki vea põhjuseks.

Neli kõige tavalisemat piduritega seotud 
viga on järgmised: kulunud piduriklotsid, 
kulunud pidurikettad, pidurivedeliku 
tase ja andurid. Enne kui tehnik langetab 
otsuse vahetada välja pidurisadulad, tuleks 
kontrollida kõiki eelnevalt nimetatud 
nelja põhjust. See aitab ennetada valest 
diagnoosist tulenevat kulukat tööjõu- ja 
materjalikulu.
Neli kontrollpunkti enne 
pidurisadulate vahetamist
Kas piduriklotsid on kulunud?
Kontrollige piduriklotside liigset kulumist ja 
vajadusel asendage piduriklotsid.
Kas pidurikettad on kulunud?
Kontrollige piduriketaste liigset kulumist 
või kahjustumist ja vajadusel asendage 
pidurikettad.
Kas on esinenud pidurivedeliku kadu?
Esmalt kontrollige pidurivedeliku taset 
ja juhul kui vedeliku tase on madal, 
uurige vedelikukao põhjuseid. Kontrollige 
vedelikupaagi ja pidurisilindri lekkeid. Kui 
kumbki neist on kahjustunud, parandage 
või asendage see. Seejärel kontrollige, kas 
pidurisadulal endal on näha pidurivedeliku 
lekkeid, rebenenud tihendeid, roostanud 
kolbe või katkisi õhutusventiile. Kui eespool 
nimetatud vigade esinemine on ilmne, 
vahetage pidurisadul.
Kas piduri ohutuli endiselt põleb?
Kontrollige, kas andurid töötavad 
nõuetekohaselt.
Soovitused pidurisadulate 
paigaldamiseks
Järgnevalt on toodud soovitused meie 
klientidele nii tavaliste kui ka elektrilise 
seisupiduriga (EPB) pidurisadulate 
paigaldamiseks. Soovitame käesolevaid 
juhiseid alati järgida, kuna nende 
mittejärgimine võib kahjustada 
pidurisüsteemi ja selle toimimist.
Tavalised pidurisadulad
Järgige alati tootja juhiseid ja kasutage 
sõiduki tootja poolt soovitatud 
pidurivedelikku. Loputage süsteem alati 
korralikult läbi ja ärge kunagi segage vana 
pidurivedelikku uuega. Parimate tulemuste 
saavutamiseks vahetage pidurisadulad 
alati paarina, kuna nende toimimine aja 
jooksul väheneb. Jälgige, et te õhutusventiile 
paigaldamise ajal liigselt ei pingutaks ega 
üle keeraks. Kui kruvi süsteemi õhutuse ajal 
puruneb, tuleb pidurisadul asendada.
Elektrilise seisupiduriga (EPB) 
pidurisadulad
EPB pidurisadulaid on kahte tüüpi. 
Välise mootori korral järgige tavaliste 
pidurisadulate vahetamise protseduuri.
Sisemise mootorige EPB sadulate korral on 
paigaldusprotsess mõnevõrra teistsugune. 

Vahetage alati kogu üksus — nii mootor 
kui ka pidurisadul. Olge ettevaatlik, et te 
eemaldamisel liigse jõu kasutamise tõttu 
mootorit ei kahjusta. Kasutage selliste 
pidurisadulate vahetamiseks alati sobivat 
OBD II diaganostikatööriista. Lisaks jälgige 
alati ka seda, et pistiku eemaldamisel tõstke 
kõigepealt üles plastmassist kinniti ja seejärel 
eemaldage pistik.
PIDURISADULATE PAIGALDAMISE 
TEHNILISED NÕUANDED
Orgaaniliselt kasvav turg:
Kvaliteetselt taastatud pidurisadulad on 
sama head nagu originaalseadmed – see on 
ohutuse poolest olulise toote puhul ülitähtis 
– ning need muutuvad järelturul järjest 
populaarsemaks. Oma iga-aastase 5%-lise 
kasvuga esindavad pidurisadulad ühte 
vähestest orgaaniliselt kasvavatest varuosade 
turgudest.
Ka selle toote tehnoloogia areneb kiiresti 
ning kasutusele on võetud uus elektriline 
seisupidur (EPB), mis on loodud sõiduki 
ohutuse parandamiseks. Kuna käsipiduri 
hoob on eemaldatud, võimaldab see 
interjööri paremini kujundada ja tekitada 
sõidukis lisaruumi. Pidurisadulate taastajatel 
on head tulevikuväljavaated selliste seadmete 
puhul, mille korral elektrimootor on 
integreeritud pidurisadula endaga. Sellised 
elektrilised pidurisadulad on paigaldatud 
peamiselt Audi A6-le ja VW Passatile 
(alates 2005. aastast) ning VW Tiguanile 
(alates 2007. aastast). Näeme juba tagasi 
tulemas Passati ja A6 pidurisadulaid, sest 
nende puhul on sõidukitootjate garantiiaeg 
äsja lõppenud. Turunõudlus näib viitavat 
nende suurele tõrkesagedusele, samas 
tuleb silmas pidada, et need pidurisadulad 
on paigaldatud Euroopa enim müüdud 
sõidukitele, mis on ühtlasi suure läbisõiduga 
populaarsed firmaautod.
Taastatud pidurisadulad on väärtuslikud 
varuosad, ent kuna tegemist on ohutuse 
tagamisel ülitähtsate komponentidega, on 
oluline, et paigaldajad valiksid eelkõige 
sellise tootemargi, mida nad saavad kindlasti 
usaldada ja julgevad kliendile soovitada. 
Elektrimootorite puhul kasutatakse 
originaalseadme standardile vastavuse 
testimiseks Remy loodud spetsiaalseid 
testimisvahendeid. Originaalseadmete 
tootjate kõrval on Remy esimene järelturu 
tarnija, kes pakub uusimat kõnealust 
tehnoloogiat.
Mõned üldised paigaldusnõuanded:
•	 Uue pidurisadula paigaldamisel peate 

veenduma, et pidurivedelik ei ole 
saastunud. Selle tagamiseks tuleb süsteem 
enne uue pidurisadula paigaldamist 
täielikult läbi pesta.

•	 Parima tulemuse saavutamiseks tuleks 

pidurisadulad välja vahetada paarikaupa, 
arvestades seda, et jõudlus aja jooksul 
väheneb. Soovitame samal ajal välja 
vahetada ka piduriklotsid.

•	 Väljalaskekruvid murduvad tavaliselt 
alumiiniumist pidurisadulatel seadme 
enda korrosiooni tõttu, eelkõige 
sellepärast, et kruvi läbimõõt on üsna 
väike. Sellist tüüpi seadme puhul tuleb olla 
eriti hoolikas. Väljalaskekruvi murdumise 
korral tuleb pidurisadul välja vahetada, 
kuid selle võiks terviklikuna alles hoida, et 
hiljem kvaliteetselt taastada.

•	 MoT-kontrolli osana tuleks pidurisadulate 
puhul alati kontrollida ka lekete 
esinemist. Peale selle tuleks veenduda, 
et need ei ole kinni kiilunud ja toimivad 
nõuetekohaselt. See on eriti tähtis 
siis, kui klient on täheldanud liigset 
müra, piduri vibreerimist või vähest 
pidurdusjõudlust.

Mõned nõuanded käsipiduri 
tagumise pidurisadula 
paigaldamiseks:
Suur hulk tehnilisi probleeme on seotud 
tagumisel pidurisadulal paikneva käsipiduri 
mehhanismiga. Probleemid võivad 
ilmneda paigaldamise ajal käsipiduri hoova 
liigutamise tõttu, enne kui mehhanism on 
nõuetekohaselt sõiduki külge paigaldatud. 
Käsipidur on tehases seadistatud ning 
enne sõidukile paigaldamist ei tohiks seda 
liigutada.
Palun pange käsipiduri sadulate 
paigaldamisel tähele järgmisi asjaolusid:
•	 Pärast pidurisadula paigaldamist ei tohiks 

piduriklotside ja piduriketta vahekaugus 
olla suurem kui 1 mm. Kui seda 
kaugust on vaja muuta, siis eemaldage 
piduriklotsid ja reguleerige nõuetekohase 
vahe saavutamiseks sobiva tööriista abil 
kolbi (ärge hooba liigutage).

•	 Paigaldage piduriklotsid tagasi ja mõõtke 
vahekaugus uuesti üle.

•	 Paigaldage käsipiduri tross ja reguleerige 
seda, et eemaldada igasugune lõtk. 
(Ärge liigutage hooba ega käsitsege 
käsipidurit!)

•	 Eemaldage süsteemist õhk vastavalt tootja 
juhistele.

•	 Jalgpiduri rakendamisel toimub 
automaatne sisemine reguleerimine. 
Vajalikuks võib osutuda mitu pedaali 
operatsiooni.

•	 Peenreguleerimine toimub maanteel 
sõitmise vältel.

•	 Alles nüüd tohib käsipidurit testida. Selles 
etapis võib vajalikuks osutuda käsipiduri 
trossi reguleerimine.

Võimalused, mida pakuvad kvaliteetselt 
taastatud pidurisadulad, on liiga head, et 
neid käest lasta!
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Nõuanded hõõgküünla vahetamiseks

Hõõgküünla kasutusiga erineb vastavalt selle tüübile. Meie kogemused näitavad, et Bosch Duraterm® puhul on see keskmiselt 80 000 
km ning keraamiliste küünalde korral on nende kasutusiga mootoriga sama. See kehtib tavaolude puhul. Just need olud on hõõgküünla 
kasutuseale olulise tähtsusega, kuna kaasatud on erinevad tegurid.

Näiteks:  kasutamine kaudse diisli sissepritsega (IDI), otsese diisli sissepritsega (DI) või otsese sissepritsega madalsurvega mootorites; 
kasutamine teatud mootorites, milles moodustub palju tahma; kilometraaž; hooldus; sissepritsimissätted.

Hõõgküünla vahetamine: millal?

Kliendid ei saa otsekohe aru, millal on 
vaja üht või rohkemat hõõgküünalt välja 
vahetada. Kui mootor kohe ei käivitu, 
üritab klient uuesti. Hiljemalt siis, kui ilm 
külmaks läheb, võib juba olla liiga hilja 
(vaadake tabelit).

Temperatuur mõjutab suuresti IDI ja DI 
mootorite käivitumist, eriti külma ilma 
korral. Isegi kui vaid üks hõõgküünaldest 
on rikkis, on IDI mootoritel alla 5°C puhul 
käivitumisega probleeme. DI mootorite 
puhul esinevad käivitamisprobleemid 
juhul, kui kaks hõõgküünalt on rikkis 
ning temperatuur on näiteks madalam kui 
-10°C. Töökojad peaksid kliente selliste 
probleemide suhtes ette hoiatama.

Seda silmas pidades on soovitatav, et 
töökojad kliente selle külma ilmaga seotud 
probleemi osas näiteks reklaamide või 
kirjade teel hoiataksid. Siiski ei soovita 
Bosch hõõgküünlaid lihtsalt niisama 
vahetada, vaid toimida järgnevalt: kui 
Boschi hõõgküünlal tekib rike pärast 
vähemat kui 50 000 km, võib välja vahetada 
vaid selle ühe küünla. Pärast 50 000 km on 
soovitatav välja vahetada kõik hõõgküünlad, 
kuna need küünlad, mis veel töötavad, 
võivad samuti varsti rikki minna ning siis 
tuleb sõiduk uuesti teenindusse tuua.

Usaldusväärne ja täpne kontrollimine

Hõõgküünla takistust tuleks mõõta ainult 
oommeetri/ multimeetriga, kuna see 
ennetab hõõgküünla ülekuumenemist otsese 

aku pinge kaudu.

Regulaarne kontroll iga 80 000 ja  
100 000 km järel

Hõõgküünlad on kuluvad osad, mille 
normaalset talitlust tuleks regulaarsete 
intervallide järel kontrollida. Kogemus 
on näidanud, et hõõgküünlad kipuvad 
oma kulumispiiri üsna kiiresti saavutama. 
Klientide jaoks on odavam välja vahetada 
kogu komplekt korraga, kui ükshaaval rikkis 
hõõgküünlaid vahetada, kuna iga kord tuleb 
eemaldada ühenduskaablid ja latid.

Lärmakas, ebatasane, vähe 
mootorivõimsust? Aeg kontrollida 
hõõgküünlaid!

Rikkis hõõgküünlad võivad olla mitmete 
probleemide põhjuseks. Hõõgküünlaid 
tasub kontrollida järgmiste probleemide 
esinemise puhul:

•	suitsupilved,	eriti	pärast	külma	
käivitamist;

•	valju	põlemisheli	külmas	mootoris;

•	mootori	ebatasane	töötamine	isegi,	kui	
mootor on soe;

•	võimsuse	vähenemine	või	suurenenud	
kütuse tarbimine.

Praktilised nõuanded Boschilt: 
hõõgküünlaid vahetades jälgige alati 
õiget pöördemomenti.

Oluline: Olge hoolas, et te ei ületaks 
vanu hõõgküünlaid eemaldades kunagi 
purustamismomenti.

Näpunäide: Vanade hõõgküünalde lahti 
keeramine on lihtsam, kui mootor on 
soe. Kui hõõgküünlad on väga jäigad, 
keerake neid ettevaatlikult järk-järgult lahti, 
pöörates tähelepanu purunemismomendile. 
Vajadusel käivitage mootor uuesti ning laske 
sellel soojeneda. Uute hõõgküünalde kinni 
keeramisel pidage silmas pingutusmomenti 
(vaadake seadme tootja spetsifikatsioone).

 

Näpunäide: Enne sisestamist puhastage 
hõõgküünla alus ning hõõgküünla auk.

Korduma kippuvad küsimused:     
küsimused ekspertidelt ekspertidele

Mis on standardne hõõgküünal?

Standardsel hõõgküünlal on ühekordse 
või kahekordse hõõgniidiga tehnoloogia.  
Vastupidiselt Duratermile® ei ole 
järelhõõgumine võimalik, kuna selle 
tulemuseks oleks läbipõlemine. Standardne 
tehnoloogia sai alguse enne 1990. aastat 
ning nüüd on see Boschis suuresti 
asendatud Duratermiga®.

Kas Duratermi® saab asendada standardse 
hõõgküünlaga?

Ei, see põleks otsekohe läbi, kuna erinevalt 
Duratermist® ei ole see järelhõõgumiseks 
võimeline.

Kas standardset hõõgküünalt saab asendada 
Duratermiga®?

Tavaliselt jah. Vaadake Boschi ristviidete ja 
rakenduste nimekirju.

Mis on Duratermi® eelised/ puudused?

Puudused: pole

Eelised: 40% pikem kasutusiga, kiirem 
käivitamine 4 sekundi jooksul, parem 
külma mootori töötamine ning seega kasu 
keskkonnale.

Kas Boschi või sõiduki tootja soovitatavat 
hõõgküünalt on võimalik asendada pikema 
huumlambiga hõõgküünlaga?

IDI mootorite puhul ei ole see soovitatav, 
kuna huumlamp asetseks täpselt kütuse 
sissepritses ning selle tulemuseks oleks selle 
kiirem läbipõlemine.

DI puhul oleks ohustatud mootor: kas 
hõõgküünal või kolb võib viga saada.

Pingutusmoment

Otsiku keerme mõõt Pingutus moment

4 mm (M4) max. 2.5 Nm

5 mm (M5) max. 5.0 Nm

Pingutus momendid metall hõõgküünaldele 
ja keraamilistele hõõgküünaldele nagu 
Duraspeed®

Korpuse 
keere

Lahti keeramise 
moment

Paigalduse 
pingutus 
moment

M 8 20 Nm 6 - 10 Nm

M 9 25 Nm 8 - 10 Nm

M 10 35 Nm 10 - 15 Nm

M 11 45 Nm 15 - 25 Nm
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Kas metallist hõõgküünalt nagu Duraterm® 
saab asendada DuraSpeed® (keraamilise) 
hõõgküünlaga?

Ei, kuna disain on loodud spetsiaalsele 
mootorile ja hõõgküünlasüsteemile.

Kas praeguseid hõõgküünlaid saab kontrollida 
testlambiga?

Testlambiga kontrolliti varem hõõgküünla 
üldist talitlust aku positiivse posti ja 
hõõgküünla terminali vahel. Lambi 
süttimine viitas sellele, et talitlus on 
normaalne. Tänapäeval ei ole see enam 
võimalik, kuna mõnedel juhtudel töötavad 
hõõgküünlad madalama pinge juures. 12 V 
testpinge hävitaks hõõgküünla.

Kas lõppkasutajad võivad hõõgküünlaid ise 
vahetada?

Jah, kuid ainult juhul kui nad teavad, 
mida teevad, ning neil on olemas vajalikud 
tööriistad. Ilma momendimõõtevõtmeta 
on näiteks oht hõõgküünalt üle 
pingutada. Madala pingega hõõgküünla 
kontrollimine 11 V testlambi või vana 
hõõgküünla kiirtestijaga toob kaasa 
hõõgküünla hävimise. Mõnedel juhtudel on 
hõõgküünlad paigaldatud mootori keskele 
ventiili nukkvõlli alla, teisisõnu on nende 
eemaldamine keeruline. Keerukaid töid 
peaksid tegema eksperdid töökojas.

Mis on hõõgküünalde vahetamise soovitatavad 
intervallid?

Hõõgküünla vahetamise intervallid on 
tavaliselt toodud välja kasutusjuhendis. 
Bosch soovitab kontrollida hõõgküünalde 
normaalset talitlust iga 80 000 ja 100 
000 km järel. Hõõgküünlaid tuleks 
välja vahetada tervikkomplektina, mitte 
ükshaaval.

Milliseid asju tuleks silmas pidada 
hõõgküünalde vahetamisel?

Veenduge, et kasutate õiget tüüpi 
asendushõõgküünlaid. Pidage 
paigaldamisel/ eemaldamisel silmas õiget 
pöördemomenti. Eemaldamise järel on 
soovitatav vaadata hoolikalt „hõõgküünla 
nägu“, et hõõgküünla rikke võimalik 
põhjus välja selgitada ja viga kõrvaldada 
(vaadake artiklit hõõgküünla veamustritest 
Tips&Technology 2012. aasta jaanuari 
väljaandes). 

Kas Duraterm® küünalt tuleb paigaldamisel 
õlitada?

Ei. Nikliga kaetud rulliku niit ei roosteta 
ega jää mootorisse kinni.

Mida teha, kui vana hõõgküünalt on keeruline 
eemaldada?

Ärge kasutage liigset jõudu. 

See teave ei ole ammendav. Testimis- ja parandustööde korral kasutage alati vastavaid hooldusdokumente. Vastutust ei ole. Kõik 
õigused, sealhulgas patenditaotlused ning ainuõigus õigusi võõrandada, dubleerida ja üle kanda kuulub Robert Bosch GmbH-le.

GKN Land Systems, Ületab ootusi

Kas keraamilised hõõgküünlad on kuumuse 
suhtes tundlikumad kui metallist hõõgküünlad?

Ei, keraamilised hõõgküünlad suudavad taluda 
väga kuumi temperatuure ning hõõguda kuni 
1300 °C. Seega sobivad nad suurepäraselt 
moodsatesse ökoloogilistesse mootoritesse. 
Metallist küünlad põleksid sellistes oludes läbi.

Keraamilised hõõgküünlad on aga tundlikud 
ülepingutuste ja löökide suhtes. Näiteks ei 
tohi lasta neil maha kukkuda, kuna see võib 
põhjustada keraamilises elemendis mõrasid, 
mida palja silmaga näha ei ole. Element võib 
põlemiskambris puruneda ning keraamilistel 
kildudel võivad mootorile olla katastroofilised 
tagajärjed.

Kuidas teavad kliendid, millal hõõgküünal 
tuleb välja vahetada sõidukites, millel puudub 
diagnostikakuva?

Soojadel suveilmadel käivituvad 
diiselmootorid tõrgeteta, isegi kui üks 
või enam hõõgküünalt on rikkis. Seega ei 
märka kliendid alguses midagi. Kui ilmad 
aga külmemaks lähevad, võtab mootori 
käivitamine kauem aega ning see on raskem. 
Kolme silindriga käivitamine võib olla 
võimalik. Väga külmade temperatuuride 
korral saab aidata vaid töökoda. Seega on 
soovitatav lasta hõõgküünlad üle vaadata enne 
külmade ilmade saabumist, et tagada mootori 
käivitumine kogu talve jooksul.
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SAAB TOODET TAGASTADA EI SAA TOODET TAGASTADA

Nõuded roolivõimendi pumpade ja roolilattide 
korpuste tagastamiseks

ROOLIVÕIMENDI PUMPADE TAGASTUS
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ROOLILATTIDE TAGASTUS

SAAB TOODET TAGASTADA EI SAA TOODET TAGASTADA
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Pidurisuportite korpuste tagastus

SAAB TOODET TAGASTADA EI SAA TOODET TAGASTADA
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SAAB TOODET TAGASTADA EI SAA TOODET TAGASTADA
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Remy korpuste tagastus

STARTERID

SAAB TOODET TAGASTADA EI SAA TOODET TAGASTADA
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PÕLENUD

PUUDUV OSA

ROOSTES

GENERAATORID

SAAB TOODET TAGASTADA

SAAB TOODET TAGASTADA

SAAB TOODET TAGASTADA

SAAB TOODET TAGASTADA

EI SAA TOODET TAGASTADA

EI SAA TOODET TAGASTADA

EI SAA TOODET TAGASTADA

EI SAA TOODET TAGASTADA
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SAAB TOODET TAGASTADA EI SAA TOODET TAGASTADA
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PUUDUV OSA

ROOSTES

SAAB TOODET TAGASTADA

SAAB TOODET TAGASTADA

EI SAA TOODET TAGASTADA

EI SAA TOODET TAGASTADA
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Lätti ja Eestisse tuuakse sisse uuemaid autosid

Võrreldes hiljuti toodud autode ja uute autode 
müügitehingute arvu Balti riikides, on näha, et 
Leedus müüakse 8,6 korda rohkem kasutatud autosid 
võrreldes uute autodega. Aasta tagasi oli see suhe 
kehvem – ühe uue auto kohta oli 10,7 kasutatud 
autot.

Selle aasta teises kvartalis suhe oli selline: Leedus 
müüdi 1 uus auto ja toodi sisse 8,6 kasutatud autot. 
Lätis oli see suhe kolm korda väiksem – 2,6 ja 
Eestis – peaaegu 8. Eestisse tuuakse üks uus auto ja 
imporditakse 1,1 kasutatud autot.

Uute sõiduautode ja värskelt 
sisse toodud sõiduautode suhe

2014 a. II kvartal

Leedu

Läti

Eesti 

2,6

1,1

8,6

Allikas: Autoplius.lt; Riiklik ettevõte "Regitra" ja "Autotyrimai"

2013 a. II kvartal 3,7

1,4

10,7

Harilikult tuuakse Leetu 11-15 aasta vanuseid 
autosid, Eestisse ja Lätti uuemaid – 6-10 aasta 
vanuseid autosid. Võrreldes protsendiosades, 
tuuakse Eestisse 2,5 korda ja Lätti peaaegu 1,6 
korda rohkem 1-5 aastat vanu autosid võrreldes 
Leeduga. Teises kvartalis toodi Leetu rohkem 
uuemaid autosid võrreldes möödunud aasta sama 
perioodiga. Leetu toodi sisse 5,7% rohkem 1-5 
aastat vanu autosid, ehk 221 auto võrra rohkem 
kui aasta tagasi. 6-10 aastat vanu autosid on sisse 
toodud 5,7% võrra vähem kui aasta tagasi, s. t. 
827 auto võrra vähem. Samuti imporditi 5,7 % 
võrra vähem 11-15 aastat vanu autosid. Kõige 
rohkem, 544 auto võrra, kasvas 16-20 aasta 
vanuste autode hulk. Neid toodi teises kvartalis 
4,7 tuhat. Lätti toodi teises kvartalis 7,7% võrra 
rohkem autosid võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga. Kokku 13,6 tuhat autot. Rohkem 
toodi sisse kõigile vanuserühmadele kuuluvaid 
autosid. Kõige rohkem kasvas 11-15 aastat tagasi 

Hiljuti sissetoodud sõiduautod 
vanuse järgi

Leedu

Läti

Eesti

kuni 1 
aasta

0,2%

1,1%

1,2%

1 kuni 
5 aastat

10,5%

16,8%

26,0%

6 kuni 
10 aastat

35,2%

42,2%

41,3%

+0,7%

-1,3%

-3,9%

-1,4%

-0,2%

+2,6%

11 kuni 
15 aastat

40,5%

34,2%

23,8/%

16- 20 
aastat

12,1%

4,7%

5,1%

vanemad kui
 21 aastat

1,5%

1,0%

2,6%

-1,6%

+0,8%

+0,9%

+1,6%

+0,1%

-0,4%

+0,5%

+0,3%

+0,7%

Allikas: Autoplius.lt; 
Riiklik ettevõte "Regitra" ja "Autotyrimai"

+0,0%

+0,2%

+0,0%

Vaatamata sellele, et sõiduki Volkswagen Passat 
müügid langesid selle aasta teise kvartalis rohkem kui 
veerandi võrra (25,7%), ostetakse seda mudelit kõige 
rohkem. Müüdi 391 autot. Teisel kohal – Audi A6, 
müüdi 356 autot. Eestis kõige populaarsemate autode 
hulgas on 3 mitte Saksamaal toodetud autot. 7. kohal 
on Rootsi Volvo V70/XC70, 8. kohal on Ameerika 
Ford Mondeo (184 autot) ja 10. kohal on Jaapani 
Toyota Avensis (159 autot). 

Eestis kõige paremini müüdavate 
kasutatud autode TOP 10

391

356

282

227

222

201

198

184

160

159

-25,7%

-12.5%

-12,7%

-23,6%

+0,9%

-26,9%

-21,1%

-7,5%

-14,9%

-33,5%

Volkswagen Passat

Audi A6

Bmw 5-series

Audi A4

Bmw 3-series

Volkswagen Golf/Rabbit

Volvo V70/XC70

Ford Mondeo

Mercedes-Benz E-class

Toyota Avensis

Allikas: Autoplius.lt; Riiklik ettevõte "Regitra" ja "Autotyrimai"

Eestis on populaarsuse esikümnes 7 Saksamaa tootja autod

toodetud autode rühm – 10,3 % võrra. Eestisse toodi teises kvartalis 15,8% võrra vähem autosid kui eelmise aasta samal perioodil (7,4 
tuhat)
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Alates selle aasta 1. jaanuarist muutus utiliseerimismaks kohustuslikuks kõigile autotootjatele. Maks on kehtestatud kõigile Venemaa 
tootjatele, importijatele ja Tolliliidu riikide tootjatele. Baastariif sõiduautodele on 20 tuhat rubla (ca 422 EUR), bussidele ja veoautodele 
– 150 tuhat rubla (ca 3163 EUR).
Venemaa valitsus kavatseb kuni 2016. aastani eraldada 270 mlrd rubla (ca 5,7 mlrd EUR) tootjate toetuseks. Väidetakse, et 
subsiidiumid katavad kuni 70% utiliseerimismaksu kuludest.
Euraasia Majanduskomisjon võttis 1. aprillil vastu otsuse kehtestada tollimaksud sisseveetavate turismibussidele ja linnadevahelistele 
bussidele. Tollitariif moodustab 18% määratud transpordivahendi väärtusest. Maks on kehtestatud 4. ökonoomklassi, suurema kui 
2500 cm3 töömahuga mootoriga, enam kui 11,5 m gabariitpikkustele bussidele, kellel on vähemalt 41 istekohta ja 5 m pikkune 
pagasiruum. Tollimaksu kehtestatakse selleks, et stimuleerida tootjaid täiustada oma toodangu karakteristikuid. 5 ökonoomklassi 
bussidele tollimaksu ei rakendata.
Muutused puudutasid ka Ukrainat – 14. märtsil on maks sõiduautodele ja 1000-1500 cm3 töömahuga bensiinimootoritele vähendatud 
6,46 protsendilt 4,31 protsendile. Alates 14. märtsist 2015. a kavatsetakse maksu alandada 2,15 protsendini. Maks 1500-2200 
cm3 töömahuga mootoritega autodele on alandatud 12,95 protsendilt 8,63 protsendile ja aasta pärast – 4,32 protsendile. Ukraina 
põhjendab oma otsust vajadusega toetada kohalike tootjaid. EL ja Venemaa reageerisid sellele kehtestades täiendavaid makse Ukrainast 
imporditavatele kaupadele.
21. mail esitas EL Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kaudu hagi Venemaa vastu seoses Venemaa poolt kehtestatud 
dumpinguvastaste tollimeetmetega sisseveetavate kommertssõidukite suhtes Saksamaalt, Itaaliast ja Türgist. 14. mail 2013. a kehtestas 
Euraasia Majanduskomisjon viieaastased dumpinguvastased tollimaksud 2,8-3,5 t massi sõidukite suhtes Saksamaalt, Itaaliast ja Türgist. 
Türgi tootjale Ford Otosan Sanayi Sirketi ning teistele selle riigi tootjatele moodustab maks 11,1% tolliväärtusest, Itaalia tootjatele – 
23%, Saksamaa – 29,6%. See on juba kolmas WTO hagi Venemaa vastu.
Püüdes parandada olukorda Venemaa autotööstuses, võttis see riik vastu veel ühe uue otsuse. Peaminister Dmitrij Medvedev allkirjastas 
15. juulil  otsuse keelata avalikke enampakkumisi välisriigi tehnikale, kui analoogset tehnikat on võimelised tootma kohalikud tootjad. 
D. Medvedev rõhutas, et selline samm astuti mitte vaidluste pärast ES ja Venemaa vahel, vaid püüdes päästa oma tööstust. Riigi 
peaminister rõhutas, et nendel pole kavatsust loobuda koostööst välisriikide kontsernidega.

Venemaa ja EL konfliktis utiliseerimismaksu pärast – uued lahendused
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45%LESS

CASTROL EDGE TÄIUSTATUNA 
TITANIUM FST™ ÕLIKELME KOORMUS-
TALUVUS ON KUNI 45% SUUREM** 
VÕRRELDES JUHTIVA KONKURENDI 
TOOTEGA VÄHENDADES KONTAKTI 
HÕÕRDEPINDADE VAHEL

HÕÕRDEPINDADE 
VAHELINE KONTAKT

KESKMINE HÕÕRDEPINDADE 
VAHELINE KONTAKT 

KLAPIAJAMIL PROTSENTIDES 0
TÄIUSTATUD 

TITANIUM FST™

CASTROL EDGE TÄIUSTATUD 
TITANIUM FST™ VÄHENDAB 
HÕÕRDUMIST KUNI 15%*
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TÄIUSTATUD TITANIUM FST™

PÕHJALIKU ARENDUS- JA 
‘NÜÜDISTEADUSTÖÖ’ TULEMIKS 
ON TITAANTUGEV MOOTORIÕLI 

Mootoritehnoloogiate arengud 
võimaldavad senisest suuremat 
efektiivsust ja seetõttu töötavad 
mootorid raskemates töötingimustes 
ja suuremate koormustega kui kunagi 
varem. Mootoriõli on ainus, mis takistab 
hõõrdepindade vahelist kontakti, seega 
õlikelme koormustaluvus peab olema 
võimalikult suur.

Castroli uusim mootoriõlide sari on 
senistest koormustaluvaim. Uued 
Castrol EDGE mootoriõlid on täiustatud 
TITANIUM FST™, mis kahekordistab 
õlikelme koormustaluvust. Unikaalne 
titaanmetallorgaaniline polümeer on 
äärmiselt püsiv võimaldades õlikelme 
suurt koormustaluvust ja plastsust, 
hõõrdepindade vahelise hõõrdumise 
vähenemist, temperatuuri- ja 
korrosioonikindlust, mootori võimsuse 
ja energiasäästlikkuse suurenemist 
kuni 15%. Lõppkokkuvõttes aitab see 
mootoril saavutada suuremat jõudlust. 

Võrreldes juhtiva konkurendi tootega on 
tõestatud, et Castrol EDGE täiustatuna 
TITANIUM FST™ võimaldab kuni 45%** 
väiksemat hõõrdepindade vahelist 
(metall-metalliga) kontakti. Sõltumatute 
mootorikatsete tulemused näitavad, et Castrol 

EDGE TITANIUM FST™ õlikelme säilitab oma 
koormustaluvuse vähemalt 140 tundi*** 
kauem kui samad mootoriõlid ilma TITANIUM 
FST™.

“TITANIUM FST™ unikaalne tehnoloogia 
muudab Castrol EDGE sarja mootoriõlides 
kardinaalselt nende käitumist äärmuslikel 
koormustel,” ütles Simon Gurney, Castroli 
vanemarendustehnoloog.
“Meie teadlased tegid viimase aastakümne 
jooksul sadu põhjalikke labori- ja 
mootorikatseid, et arendada, valida ja 
viimistleda parimaid valemeid mootoriõlide 
koostise jaoks.”

Mootoriõlide parima koostise leidmiseks 
katsetati üle 2400 üksiku mootoriõli segu, 
kasutades mitmeid erinevaid katseseadmeid 
ja protsesse. See analüüs sisaldas katseid 
tõestamaks mootoriõli võimet vähendada 
hõõrdumist, minimeerida hõõrdepindade 
vahelist (metall-metalliga) kontakti, vältida 
kulumist ja korrosiooni ning töötada äärmiselt 
kõrgetel ja madalatel temperatuuridel. Nende 
katsete jooksul mõõdeti mootoriõli jõudlust 
erinevatel viisidel. 

“Kuna me nihutame füüsika ja keemia 
teaduses piire, et paremini hinnata uue 
Castrol EDGE TITANIUM FST™ mõju õlikelme 

koormustaluvusele, tegime koostööd 
tunnustatud akadeemiliste institutsioonide 
juhtivate materjaliteadlastega, kes on 
spetsialistid hindamaks materjalide omadusi 
ja käitumist äärmuslikes tingimustes,” selgitas 
Gareth Dowd, Castroli vanemtehnoloog. 
 
Nendel teaduritel on olemas kõik seadmed 
ja oskused, mis on vajalikud mootoriõlide 
toime uurimiseks molekulaarsel tasandil 
suurtel koormustel. Et seletada teatud 
nähtusi, mis toimuvad suurtel koormustel, on 
nad arendanud uued teadusele põhinevad 
tehnikad, mida ei ole varem kasutatud.” 
jätkab Gareth Dowd.

See iseloomustab ilmekalt, kui kaugele läheb 
Castrol uute toodete arendamisel, mis annab 
sõidukite omanikele kindlustunde, et nende 
sõiduki mootor töötab just nii nagu hetkel 
vaja.

*Castrol EDGE TITANIUM FST™ näitas katsetel kuni 15% vähem 
hõõrdumist kui sama Castroli mootoriõli, millel puudus TITANIUM 
FST™ tehnoloogia. Katsetati mootoriõlisid, mis moodustasid 61% 
kogu müügimahust aastal 2012. **Vedelikkoormustaluvusvõime 
hindamise katsete tulemusel võimaldab Castrol EDGE TITANIUM 
FST™ kuni 45% väiksemat hõõrdepindade vahelist kontakti 
(metall-metalliga) võrreldes juhtiva konkurendi tootega. Katsetati 
mootoriõlisid, mis moodustasid 61% kogu müügimahust aastal 
2012. ***Sõltumatutel mootori kulumiskatsetel Castrol EDGE 
mootoriõlid täiustatuna TITANIUM FST™ säilitasid õlikelme 
koormustaluvuse üle 140 tunni kauem võrrelduna sama 
mootoriõliga, millel puudus TITANIUM FST™.

www.castroledge.com

MANUFACTURERS
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BY LEADING CAR
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TÄIUSTATUD TITANIUM FST™

PÕHJALIKU ARENDUS- JA 
‘NÜÜDISTEADUSTÖÖ’ TULEMIKS 
ON TITAANTUGEV MOOTORIÕLI 

Mootoritehnoloogiate arengud 
võimaldavad senisest suuremat 
efektiivsust ja seetõttu töötavad 
mootorid raskemates töötingimustes 
ja suuremate koormustega kui kunagi 
varem. Mootoriõli on ainus, mis takistab 
hõõrdepindade vahelist kontakti, seega 
õlikelme koormustaluvus peab olema 
võimalikult suur.

Castroli uusim mootoriõlide sari on 
senistest koormustaluvaim. Uued 
Castrol EDGE mootoriõlid on täiustatud 
TITANIUM FST™, mis kahekordistab 
õlikelme koormustaluvust. Unikaalne 
titaanmetallorgaaniline polümeer on 
äärmiselt püsiv võimaldades õlikelme 
suurt koormustaluvust ja plastsust, 
hõõrdepindade vahelise hõõrdumise 
vähenemist, temperatuuri- ja 
korrosioonikindlust, mootori võimsuse 
ja energiasäästlikkuse suurenemist 
kuni 15%. Lõppkokkuvõttes aitab see 
mootoril saavutada suuremat jõudlust. 

Võrreldes juhtiva konkurendi tootega on 
tõestatud, et Castrol EDGE täiustatuna 
TITANIUM FST™ võimaldab kuni 45%** 
väiksemat hõõrdepindade vahelist 
(metall-metalliga) kontakti. Sõltumatute 
mootorikatsete tulemused näitavad, et Castrol 

EDGE TITANIUM FST™ õlikelme säilitab oma 
koormustaluvuse vähemalt 140 tundi*** 
kauem kui samad mootoriõlid ilma TITANIUM 
FST™.

“TITANIUM FST™ unikaalne tehnoloogia 
muudab Castrol EDGE sarja mootoriõlides 
kardinaalselt nende käitumist äärmuslikel 
koormustel,” ütles Simon Gurney, Castroli 
vanemarendustehnoloog.
“Meie teadlased tegid viimase aastakümne 
jooksul sadu põhjalikke labori- ja 
mootorikatseid, et arendada, valida ja 
viimistleda parimaid valemeid mootoriõlide 
koostise jaoks.”

Mootoriõlide parima koostise leidmiseks 
katsetati üle 2400 üksiku mootoriõli segu, 
kasutades mitmeid erinevaid katseseadmeid 
ja protsesse. See analüüs sisaldas katseid 
tõestamaks mootoriõli võimet vähendada 
hõõrdumist, minimeerida hõõrdepindade 
vahelist (metall-metalliga) kontakti, vältida 
kulumist ja korrosiooni ning töötada äärmiselt 
kõrgetel ja madalatel temperatuuridel. Nende 
katsete jooksul mõõdeti mootoriõli jõudlust 
erinevatel viisidel. 

“Kuna me nihutame füüsika ja keemia 
teaduses piire, et paremini hinnata uue 
Castrol EDGE TITANIUM FST™ mõju õlikelme 

koormustaluvusele, tegime koostööd 
tunnustatud akadeemiliste institutsioonide 
juhtivate materjaliteadlastega, kes on 
spetsialistid hindamaks materjalide omadusi 
ja käitumist äärmuslikes tingimustes,” selgitas 
Gareth Dowd, Castroli vanemtehnoloog. 
 
Nendel teaduritel on olemas kõik seadmed 
ja oskused, mis on vajalikud mootoriõlide 
toime uurimiseks molekulaarsel tasandil 
suurtel koormustel. Et seletada teatud 
nähtusi, mis toimuvad suurtel koormustel, on 
nad arendanud uued teadusele põhinevad 
tehnikad, mida ei ole varem kasutatud.” 
jätkab Gareth Dowd.

See iseloomustab ilmekalt, kui kaugele läheb 
Castrol uute toodete arendamisel, mis annab 
sõidukite omanikele kindlustunde, et nende 
sõiduki mootor töötab just nii nagu hetkel 
vaja.

*Castrol EDGE TITANIUM FST™ näitas katsetel kuni 15% vähem 
hõõrdumist kui sama Castroli mootoriõli, millel puudus TITANIUM 
FST™ tehnoloogia. Katsetati mootoriõlisid, mis moodustasid 61% 
kogu müügimahust aastal 2012. **Vedelikkoormustaluvusvõime 
hindamise katsete tulemusel võimaldab Castrol EDGE TITANIUM 
FST™ kuni 45% väiksemat hõõrdepindade vahelist kontakti 
(metall-metalliga) võrreldes juhtiva konkurendi tootega. Katsetati 
mootoriõlisid, mis moodustasid 61% kogu müügimahust aastal 
2012. ***Sõltumatutel mootori kulumiskatsetel Castrol EDGE 
mootoriõlid täiustatuna TITANIUM FST™ säilitasid õlikelme 
koormustaluvuse üle 140 tunni kauem võrrelduna sama 
mootoriõliga, millel puudus TITANIUM FST™.

www.castroledge.com
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MEIE TUGEVAIM MOOTORIÕLI 
ON NÜÜD SAMA TUGEV KUI TITAAN

www.castroledge.com
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Castrol EDGE täiustatuna TITANIUM FST™ on meie koormustaluvaim ja arendatuim mootoriõlide sari.
TITANIUM FST™ kahekordistab õlikelme koormustaluvust, kindlustades pideva õlitusvõime ja vähendades

hõõrdepindade vahelist hõõrdumist. Nii võid kindel olla, et Sinu sõiduki mootor töötab vastavalt Sinu soovidele ja ootustele. 

Castrol EDGE täiustatuna TITANIUM FST™ : tagab mootori maksimaalse jõudluse.
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Suvel otsustavad paljud meist sõita puhkama 
kodust eemale. Loomulikult ei jäeta selle 
planeerimist viimasele hetkele. Samamoodi 
soovitatakse käituda auto ülevaatusega. Korras 
auto tähendab ohutut ja mugavat sõitu. 

Autoala spetsialistid soovitavad enne pikemat 
sõitu kontrollida auto tehnilist seisundit 
ja kõrvaldada kõik avastatud rikked. Seda 
arvamust toetab mitu olulist argumenti.

Esimene ja kõige vähem soovitum on see, 
et juba väga väike tõrge autoga rikuks meie 
puhkuse. Ootamatu rike võib takistada meie 
edasisõitu, puhkamise asemel tuleb hakata 
tegelema autoga- lasta see vedada koju tagasi 
või lähimasse teenindusse. Teiseks oluliseks 
argumendiks on sõidetud kilomeetrite arv. 
On võimalik, et reisi ajal läbitud vahemaa 
on enamvähem sama, kui tavasõidud kolme 

kuu jooksul. Järgmine faktor on koormus. 
Puhkusereisile sõidame tihti terve pere ja 
suure pagasiga. See tähendab, et nii vedrustus,  
pidurid kui ka rehvid on oluliselt suurema 
koormuse all kui tavaoludes. Täiendavaks 
väljakutseks vedrustusele on sõit nt. ebatasasel 
või kurvilisel mägiteel. 

Vaadakem, kuidas peaks välja nägema auto 
veermikuosade tehniline ülevaatus. Need osad 
mõjutavad otseselt sõiduohutust- ja mugavust. 

Pea meeles, et sellist ülevaatust on parem mitte 
ise teha. Usaldada tasub vastavale automargile 
spetsialiseerunud autoteenindust, kus kogenud 
mehaanik viib läbi kogu veermiku, rehvide ja 
pidurite põhjaliku ülevaatuse. 

Ülevaatuse tulemusel võib avastada järgmisi 
vigu: kahjustunud vedrustus (murdunud 
vedrud, korrosioon),amortisaatorite lekked, 

rebenenud kuul-liigendite kummikatted, 
kahjustunud amortisaatorite puhvrid ja katted, 
kahjustunud (kihistunud) kummipuksid, 
roostes või pragudega piduritorud,defektsed 
või üle piirmäära kulunud rehvid.

Järgmise sammuna kontrollida võimalike lõtke 
vedrustuse komponentide vahel ning tuvastada 
kahtlaseid helisid rooli pööramise ajal. Need 
võivad märku anda, et MacPherson tüüpi 
vedrustuse ülemine toestus on kahjustunud. 
Juhul, kui on avastatud isegi üks ülalmainitud 
vigadest, tuleb kahjustunud komponent 
koheselt välja vahetada.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata amortisaatorite 
seisundile, sest amordid koos rehvidega 
mõjutavadki haarduvust pidurdamise ja kurvi 
läbimise ajal.

Valmista oma auto ette puhkusele sõiduks

Originaalvaruosade tehnoloogia valdamine

Keerukate autosüsteemide nõuetega kaasas käimine eeldab usaldust tarnijate ja tootemarkide suhtes.

Mida küll järgmiseks välja mõeldakse? Kui esitada see küsimus seoses kõige kaasaegsemate veosüsteemide, väljalaskesüsteemide, 
roolisüsteemide ja vedrustusega ning teiste tehnoloogiatega, võite olla kindlad, et maailma parimad insenerid tegelevad juba praegu 
innovatiivsete süsteemide väljatöötamisega, mis muudavad revolutsiooniliselt sõidukite tööd viie ja kümne aasta pärast.

Selline kiire innovatsiooni areng võib osutuda järelturu teenusepakkujate jaoks nii väljakutseks kui ka võimaluseks, sõltuvalt 
nende tarnijasuhete tugevusest. Üha olulisemaks muutuvad partnersuhted varuosade tootjatega, kelle enda insenerid juhivad 
originaalvaruosade tehnoloogia arendust. Nii ütleb Alex Gelbcke, Tenneco Euroopa järelturu peadirektor ja firma asepresident.

“Autotöökodadel, kes kasutavad oluliste OV kogemustega globaalseid tarnijaid, on teenuste turul pikaajalises perspektiivis 
märkimisväärsed eelised,” märkis ta. “Nad suudavad vältida tootekvaliteediga seotud probleeme ja tagastusi, mis tagab klientide 
suurema rahulolu ja lojaalsuse. Lisaks sellele on nende tehnikutel juurdepääs parimale väljaõppele ja tehnilisele toele, mis aitab neil 
diagnoosida ja remontida sõidukeid märksa täpsemalt ja efektiivsemalt.”

“Mitte-OV tarnijalt pärinevate odavate varuosade kasutamine seevastu tekitab remonditöökodadele tõsiseid probleeme ja võib viia 
sõna otseses mõttes parimate klientide kaotamiseni,” lisas ta.

Tenneco Monroe® amortisaatorid ning rooli- ja vedrustussüsteemid ja Walker® väljalaskesüsteemid on sellise OV järelturu sünergia 
suurepärasteks näideteks. Maailma juhtivate juhtimis-, rooli-, vedrustus- ja väljalaskesüsteemide originaalvaruosade tarnijate hulka 
kuuluval Tennecol on ideaalsed võimalused, et aidata töökodadel neid tooteid ja süsteeme kiiresti ja tõhusalt diagnoosida ning 
remontida, kui need järelturu vahetustsüklisse jõuavad.
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Juhtivat positsiooni originaalvaruosade 
turul, mis on aidanud Walkeri kaubamärgil 
tõusta DPF ja konvertertehnoloogiate 
tippmargiks, võib näha järgmise põlvkonna 
väljalaske- ja juhtimissüsteemide täielikus 
tootevalikus. Tenneco insenerid on 
teinud mitu olulist läbimurret, mis 
muutuvad homsetes sõidukites tõenäoliselt 
standardiks. Nende hulka kuuluvad:

Vabalt reguleeritav poolaktiivne 
vedrustus (CVSA) – Süsteem, mis 
kohandab amortisaatorite omadused 
koheselt teetingimustega ning paljude 
erinevate sõiduki dünaamiliste 
parameetritega (sh kiiruse, pöörete, 
kurvide ja juhtimisvõtetega) vastavaks.

Auto aktiivvedrustus (ACOCAR™) – 
Täisaktiivne vedrustussüsteem, mis hoiab 

pikiõõtsumist, rullumist ja kõikumist 
kontrolli all, tagades suurepärase 
juhitavuse, ohutuse ja mugavuse. Süsteemi 
toidavad aktiveerimisseadmed kahe 
elektroonilise klapi ja hüdropumpadega.

Süsivesiniku torustiku doseerimine 
– See süsteem aitab optimeerida 
DPF teket, suunates diiselkütuse 
otse mootorisüsteemi. Seda süsteemi 
testivad praegu juba mitmed globaalsed 
originaalvaruosade tootjad.

Bensiini osakeste filter (GPF) – GPF 
tehnoloogiat arendatakse selleks, et aidata 
klientidel täita heitgaasidele kehtestatud 
nõudeid, mis jõustuvad alates 2017. 
aastast.

Signatuurhelisüsteem – See tehnoloogia, 
mida saab rakendada diisel-, bensiini-, 

elektri- ja hübriidautodel, tekitab 
kohandatud väljalaskeheli, mis vastab 
sõiduki tootja soovitud margikuvandile. 
Heli tekitab audiokontroller/
võimendimoodul sõiduki sees, mille juurde 
kuulub väljalasketoru lähedal paikneb 
kõlar.

“Kõikide nende tehnoloogiate puhul 
suurendavad Tenneco poolt tunnustatud 
Monroe ja Walkeri kaubamärgid meie OV 
alaseid eeliseid, aidates töökodadel ja teistel 
klientidel järelturul vastavaid diagnostika- 
ja teenindusvõimalusi ära kasutada,” ütles 
Gelbcke. “Valides Monroe ja Walkeri, 
võivad kliendid kindlad olla, et saavad 
tõelise OV kvaliteediga vahetuslahendused, 
mis vastavad nii sõiduki vajadustele kui ka 
tarbija nõudmistele.”

Vaadates homsesse

Sogefi Diesel3Tech™ seab diislifiltri jõudlusele uued standardid

Diisel muutub ihaldusväärseks . . .

1973. aastal aset leidnud nafta hinna 
neljakordistumine sundis skeptilisi 
Euroopa autoostjaid diiselmootorisse 
tõsiselt suhtuma. Kaua aega mürarikkaks, 
raskeks, suitsuseks ja ebatõhusaks peetud 
diiselmootori ainuke eelis oli see, et 
diisel oli bensiinist odavam. Kuid sellest 
hoolimata hakkas nõudlus nende järele 
kasvama üksnes tasapisi ning 1990-ndate 
alguseks moodustasid diiselmootoriga 
sõidukid Euroopa autopargist ainult 10%.

Seejärel tulid turule pritsepumbad, 
kõrgrõhupritsesüsteemid, saastet 
vähendavad turbomootorid, 
heitgaasitagastussüsteemi (EGR) klapid 
ja osakeste filtrid. Tänu kütusekulu 
vähendavatele ja jõudlust suurendavatele 
tehnoloogiatele hakkas diiselmootoriga 
autode osatähtsus Euroopa autoturul 
kiiresti kasvama. 2012. aastal moodustas 
see 32% – ja see arv suureneb pidevalt.

. . . mis esitab uued väljakutsed 
filtreerimisele . . .

Kuna diiselmootorid on muutunud üha 
keerukamaks, on muutunud suuremat 
hoolt nõudvaks ka süsteemi seadmestiku 
häälestamine ja hooldamine. Näiteks on 
uued diiselmootorid oma eelkäijatest palju 
tundlikumad kütuse saastumise suhtes. 
Iga mustuseosake võib parandamatult 
kahjustada kütusesüsteemi, alates pumbast 
ja lõpetades pihustiga, ning väikseimadki 
veepiisad võivad põhjustada väga kuluka 
rikke.

. . . ja Sogefi tagab nendega 
toimetulemise

Autotööstuse pioneer Sogefi on 
väljakutsed vastu võtnud. Nüüdisaegsed 
uuenduslikud lahendused võimaldavad nii 
originaalseadmete puhul kui ka järelturu 
klientidel kasutada suurepärase jõudlusega 
filtreerimistehnoloogiaid ning elektroonilisi 
kütusesoojendeid ja veetaseme andureid, 
mis tagavad ühistorupritsesüsteemide 
täieliku kaitse.

Diesel3Tech™ tõstab lati veelgi 
kõrgemale

Sogefi kaubamärki kandva üliefektiivse 
Diesel3Tech™ tehnoloogia kasutuselevõtt 
on üks ettevõtte läbimurdeid. See 
uuendus ühendab kolm suure jõudlusega 
filtreerimismaterjali ühte filtrisse. Esimesed 
kaks kihti, mis takistavad osakeste 
sisenemist kütusesse, suudavad filtreerida 
kuni 95% osakestest suurusega kuni 
4μm. Kolmas kiht, mis on valmistatud 
hüdrofoobsest (vetthülgavast) plastvõrgust, 
tagab saastumist põhjustava vee 
eemaldamise kuni 99% ulatuses – veepiisa 
suurusest olenemata.

Diesel3Tech™ on loodud just nende 
probleemide lahendamiseks, mida 
tekitavad uued, üliväikese väävlisisaldusega 
diislil (ULSD) põhinevad diislikütused 
ning taimsetest ja loomsetest õlidest 
valmistatud esimese põlvkonna 
biodiislikütused – nn rasvhapete 
metüülestrid (FAME). Need uudsed 

kütused sisaldavad suurendatud koguses 
emulgeeritud vett. Väiksema suurusega 
veepiisad ja suurema stabiilsusega 
emulsioon avaldavad tavapärastele 
kütuse-vee separaatoritele halba 
mõju, suurendades nüüdisaegsete 
kõrgrõhupritsesüsteemide kahjustumise 
ohtu. Diesel3Tech™ tagab pritsesüsteemide 
optimaalse kaitse kõigi tulevikus üha 
enam kasutatavate diislikütuste, sh ULSD 
ja biodiisli puhul. Lisaks tavapäraste 
diislifiltrite keemilisele ühilduvusele tagab 
see läbimurre erinevate kütuste puhul ka 
suurepärase toimivuse.

See tähendab, et Diesel3Tech™-i 
filtreerimismaterjal mitte ainult ei sobi 
kõigile kuni 30% biodiislit sisaldavatele 
Euroopa diislisegudele, vaid vastab 
ka maailma tähtsaimate autotootjate 
nõudmistele, pakkudes turu parimat 
filtreerimisjõudlust. See omakorda 
tähendab, et filtri hooldusintervallid 
pikenevad – ja sellest saab uus standard.

Diesel3Tech™-i eeliste lühiülevaade:

•	 Seab uued standardid rahvusvahelise 
originaalseadmete ja järelturu filtri 
jõudlusele.

•	 Ühendab kolm suure jõudlusega 
filtreerimismaterjali ühte filterelementi. 
Tagab tõhusaima vee eraldamise igas 
suuruses veepiiskade puhul, olenemata 
kasutatava biodiisli või segu tüübist.

•	 Pikendab mootori tööiga ja 
hooldusintervalle.
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Kas teadsid, et...?

1. koht
LeTourneau L-2350 kopptõstuki rehvid. 
Maailma suurim kopptõstuk, mis 
kaalub 400 tonni, on kantud Guinnessi 
rekordiraamatusse. Kopptõstuki 
4-meetrise (või R75) läbimõõduga rehvi 
laius on 1,78 m. Ametlikud mõõtmed - 
70/70-75 SRG DT. Kettidest soomustega 
vooderdatud rehvid kaaluvad 4 800 kg ja 
maksavad ca 46 339 EUR.
2. koht
Bugatti Veyron rehvid. Selle hiiglase 
rehvikomplekt maksab peaaegu 28 962 
EUR ja on maailmas kõige kallim.
Võttes arvesse Bugatti poolt arendatavat 
kiirust, mis küünib kuni 400 km/h + 
fakti, et „lennates“ sellisel kiirusel tekib 
varem või hiljem vajadus auto peatada, 
rehvide hinnaväärtus muutub.
3. koht
1929.a toodetud Leyland Lion bussile 
(ainulaadne maailmas) “pandi jalga” uued 
R 24 läbimõõduga rehvid, mis valmistati 
eritellimusel USAs.
Kuuest rehvist koosnev komplekt läks 
maksma 3 475 EUR.

Ametlikult esimeseks autonumbriks loetakse Münchenis 14. aprillil 1899. a. väljastatud autonumbrit.

Maailma kallimad autonumbrid on järgmised:

2008. a Araabia Ühendemiraadid, number „1“, mis maksis 52,2 mln drahmi (ca 14,2 mln dollarit).

2009. a Suurbritannia, number „1D“, mis maksis 513 tuhat dollarit.

2006. a Suurbritannia, number „M1“, mis maksis 500 tuhat dollarit.

Maailma kallimad rehvid

Huvitavaid fakte autonumbrite kohta

Joone all...
4. koht
Vormel 1 rehvide, mis ei pea isegi ühele võidusõidule vastu, hind on ca  377 EUR/tk.
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• Indias on igahommikuste 
liiklusummikute põhjuseks tänaval 
lamavad lehmad. Kuna nad on pühad 
loomad, ei tohi neid tappa või minema 
ajada, seega ei jää autojuhtidel muud 
üle, kui oodata kuni loomad lähevad ise 
minema.
• Tai ja Laosi vaheline sild on muutunud 
kõige huvitavamaks liiklusummikute 
kohaks. Tais on autojuhid harjunud 
vasakpoolse liiklusega ja Laose autojuhid 
– parempoolse liiklusega. Autojuhid 
vaidlevad pidevalt, kummal poolel 

tuleks muuta liiklemissuunda. Lõpuks 
saavutati kompromiss – nädalaks muudeti 
liiklemissuunda Tais, nädalaks – Laose 
teeosas.
• Kõige tõhusama liiklusummikutega 
võitlemise viisi mõtlesid välja Singapuri 
elanikud. Selles riigis piiratakse müüdavate 
autode arvu, seal maksavad nad mõnedel 
juhtudel turuväärtusest isegi kolm korda 
rohkem.
• Huvitavalt lahendatakse liiklusummikute 
probleeme Indoneesias – seal pole lubatud 
sõita autoga, kui selles on vähem kui kolm 

reisijat. Kui autojuht tahab sõita vajalikku 
kohta, peab ta leidma vähemalt kaks 
kaassõitjat ja maksma neile kulutatud aja 
eest.
• Brasiilias, Sao Paulos on tipptundidel 
lubatud tänavatel sõita ainult autodel, 
mille numbrid lõppevad teatud arvuga. 
Näiteks, esmaspäeval – 1 või 2, teisipäeval 
3 või 4 jm.
• Kõige pikem liiklusummik maailmas on 
fikseeritud 1980. a Pariisist kuni Lionini 
(Prantsusmaa). Ummiku pikkuseks oli 
183,3 km.

• Õhukonditsioneeri ilmumist mõjutas 
Michael Faraday poolt 1820. a 
esimest korda leiutatud konditsioneeri 
kontseptsioon. Faraday tõestas, et 
kokkusurutud ja veeldatud ammoniaak 
jahutab aurustudes õhku.

•	Packard oli esimene autotootja, kes 
kasutas oma sõidukites õhukonditsioneeri. 
Seda seadet hakati sõidukites kasutama 
1936. a. Konditsioneeri sisselülitamiseks 
pidi sõiduki juht mootori välja lülitama ja 

asetama rihma kompressori hoorattale. Suur 
aurustaja oli monteeritud pagasiruumis 
ja vähendas oluliselt pagasile ettenähtud 
pinda. Kuid see seade lubas tootjatele öelda: 
“Unustage sel suvel kuumus maailma ainsas 
konditsioneeriga varustatud autos!” Ja see 
vastas tõele.

•	1957. aastal Cadillac Eldorado 
Broughams sai esimeseks autoks, millel 
õhukonditsioneer oli standardvarustuse osa.

•	Esmaselt kasutati jahutatavates sõidukites 

ammoniaaki. Kuid vaatamata suurepärastele 
termodünaamilistele omadustele 
osutus ammoniaak väga mürgiseks ja 
plahvatusohtlikuks. Ammoniaagi asemel 
hakati kasutama erinevaid freoone – fluoori 
sisaldavaid süsivesinike derivaate.

•	Tänapäeval saame osta mitmesuguseid 
õhukonditsioneere erinevate autode jaoks 
alates kõige lihtsamatest ja lõpetades 
päikesepatareiga laetavate või portatiivsete 
õhukonditsioneeridega.

Huvitavaid fakte liiklusummikute kohta

Huvitavaid fakte konditsioneeride kohta

Lühidalt

• Esimestel autodel ei olnud rooli.
Suuna muutmiseks oli vaid kang. Sarnase 
põhimõtte järgi juhitakse mootorpaate. 
Ainult et maantee pole vesi, seetõttu oli 
sellist autot juhtida sada korda raskem.

•	1898. aastal ajasid New Yorgi 
USA politseidepartemangu patrullid 
sõnakuulmatuid kiiruseületajaid taga... 
jalgratastega!

•	Esimene trahv kiiruse ületamise eest 

määrati 105 aastat tagasi Daytonis, Ohio 
osariigis, USAs. Harry Meyer läks ajalukku 
kui esimene inimene, kes sai trahvi kiiruse 
ületamise eest, sest sõitis 12 miilise (s. t. ca 
20 km/h) kiirusega.

•	Huvitav on see, et kuni aastani 1922 ei 
olnud autodes kütusemõõtjaid. Ainult siis, 
kui mootor jäi seisma, said autojuhid aru, et 
kütus sai otsa...

•	1923. aastal olid naised tõelised 

autoeksperdid, kes leiutasid autode jaoks 
173 seadet ning täiustust, mille hulgas oli 
karburaator ja elektristarter.

•	Esimene autoraadio võeti kasutusele 1929. 
aastal.

•	Lühim aeg, mille jooksul õnnestus 
autolt eemaldada mootor ja vahetada see 
teise vastu, on 42 sekundit. Rekord on 
fikseeritud 21. novembril 1985. aastal auto 
Ford Escort remontimise ajal.
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Tehnoloogia uudised

TÄIELIK OHUTUS OKTOOBRIST APRILLINI

Suurepärane kuival, märjal ja lumiSel teel*

Uus rehv Michelin alpin 5

* Keskmiselt, võrreldes oma eelkäijaga, on rehvi MICHELIN Alpin 5 (205/55 R16 9 H)  
pidurdusteekond 5% lühem märjal teel, 3% lühem lumisel teel. Michelini ettevõttesisesed  

katsetused, mille viisid vahemikus november 2013 kuni jaanuar 2014 läbi TÜV Süd ja IDIADA. 

  Tänu tehnoloogiale MICHELIN Total Performance  
on üheskoos esindatud parimad näitajad

product_sheet_MICHELIN Alpin 5-EE.indd   1 14-06-03   09:50
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ContiIceContact

Tehnilised omadused
Uus rehv ContiIceContact.
Uus naastutehnoloogia
Brilliant Plus naastud, et tagada 
turvalisem sõit ja esmaklassiline 
haardumine jääl.
Uus purustatus jää tehnoloogia
Tõhusam pidurdamine jääl.

Uus ühendtehnoloogia
Optimeeritud talverehvi omadused kogu 
rehvi kasutusea vältel.

Tehnilised omadused
Mustri tehnoloogia — parem juhitavus 
kõikidel pindadel.
Omadus:
•	 Asümmeetriline kujundus koos 3D 

astmeliste soontega rehvi keskosas ja 3D 
kaarjate soontega mustri väliskülgedel.

•	 Eraldussoontega välimistes soontes 
paiknevad ühenduskohad.

•	 Teravad ääred, millel on jõuline 
üleminekudisain.

Tehnilised omadused
Naastutehnoloogia — purustatud jää 
tehnoloogia.
Omadus:
•	 Purustatud jää reservuaarid ja iga 

naastu ümbritsev suunamissüsteem 
toetavad Brilliant Plus naastudega rehvi 
haardumist jääl.

Mustri optimeeritud jäikus 
koos mustriblokkide suurema 
paindlikkusega, et tagada parem 
juhitavus kõikidel pindadel.

Jää optimeeritud voolamine rehvimustri 
all, et saavutada pidurdamise ajal tugev 
kontakt jää ja naastu vahele.

Efekt:
•	 Optimeeritud jõuülekanne.
•	 Soonte täiustatud blokeering.
•	 Täiustatud külghaardumine ja mustri 

suurem jäikus, et paremini toime tulla 
ülekandejõududega.

Kasu:
•	 Paremad sõiduomadused kõikidel pindadel.
•	 Optimeeritud haardumine jääl ja lumel.
•	 Suurem kulumiskindlus.

ContiIceContact Standardne 

Sooritusvõime diagramm

Juhitavus jääl 104 %

Haardumine lumel 102 % Juhitavus lumel 104 %

Pidurdamine lumel 101 %

Juhitavus kuival teel 105 %

Pidurdamine jääl 111 %

Haardumine jääl 110 %

Efekt:
•	 Mustribloki all paiknev optimeeritud 

juhik aitab ennetada “purustatud jää” 
kogunemist kontaktalale mustribloki ja 
teepinna vahel.

•	 Tugev kontakt jää ja naastu vahel isegi 
kõige äkilisemate pidurdamiste korral.

Kasu:
•	 Tõhusam naastude toimimine.
•	 Lühem pidurdusteekond jääl.

ContiWinterViking™ 2 = 100% 
ContiIceContact™ 

- - -

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

Sõiduauto rehvide toimivuse ülevaade.
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Polaris 3

F,G C )) 71 DB; )) 73 Db

Toote omadus Efekt Kasu tarbijale

Täiendav soon rehvi servadel Pingelangus rehvis Madal veerehõõrdumine, mille 
tulemuseks on vähenenud 
kütusetarbimine

Suuremad servad, millel on 
täiendav soon

Rehvid on stabiilsed, soon tekitab 
klaasipuhastaja efekti

Parem juhitavus märgades 
teeoludes

"Lumepüüdja" pikisuunalistes 
soontes

Hea haarduvus lumel, kuna 
lumepüüdja takistab lumel 
libisemast läbi soone

Optimeeritud start ja pidurdamine 
lumel

Erinevate sügavustega ja rehvi 
serva suhtes nurga all paiknevad 
sooned (külgsuunas lumega)

Jäikuse optimeeritud jaotamine 
rehvi serva elementide vahel

Madal kulumine näitab rehvide 
vastupidavust

SnoVanis 2

E,F C )) 72 DB; )) 73 Db

Sooritusvõime diagramm

Omadus Efekt Kasu

Kompaktsed mustriblokid rehvi 
välisäärtel ja palju sooni

Täiustatud jõuülekanne ja 
haarduvust parandavate äärte 
suurem arv

Optimeeritud pidurdamine, 
lühem pidurdusteekond lumel

Sügavamad sooned ja lumetaskud 
välimistel soontel

Lume tõhusam blokeerimine tänu 
suurendatud lumekogumisvõimele

Suurepärane haardumine lumel

Töökindlad külgmised 
mustriblokid ja blokkide 
kompaktne struktuur rehvi 
keskosas

Jäikuse optimeeritud jaotamine 
ja suurem stabiilsus külgmistes 
mustriblokkides

Ohutum sõit kurvides ja märgadel 
teedel

Talvine koostisosa, et tagada 
optimeeritud veerehõõrdumine

Energiakulude vähenemine 
tänu rehvimustri madalale 
deformatsioonile rehvi pöörlemise 
ajal

Kütuse potentsiaalne kokkuhoid 
parema veerehõõrdumise 
tulemusena

Pidurdamine 
lumel 102 %

Juhtimine märgades 
oludes 102 %

Vastupidavus 105 %

Pidurdamine 
märgades 
oludes 103 %

Vesiliug 99 %

Veerehõõrdumine105 %

Haardumine 
lumel 102 %

Pidurdamine 
märjal teel 
101 %

Pidurdamine kuival 
teel 103 %

Vesiliug 100 %

Müratase102 %

Pidurdamine 
lumel 102 %

Haardumine 
lumel 101 %

Kurvi võtmine 
märjal teel 
105 %

Juhitavus kuival 
teel 100 %

Veerehõõrdumine  
115 %

SnoVanisPolaris 2=100%
Polaris 3 SnoVanis 2

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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C,E,F C,E )) 72 Db; )) 73 Db; )) 75 Db

Pidurdamises parim
Uued ContiWinterContact TS 830 P rehvid pakuvad pidurdamisel maksimaalset 
turvalisust igasuguste teeolude korral.
Tasakaalustatud omadused
Ühtlustades uusimaid tehnoloogiaid rehvimustri disainis, rehvide konstruktsioonis ja 
koostises, pakuvad ContiWinterContact TS 830 P rehvid tasakaalustatud omadusi ja 
kõrgeimat toimimistaset. 
Ette nähtud toimima koos elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemiga (ESC)
ContiWinterContact TS 830 P talverehvid on välja töötatud toimima koos kaasaegsete 
elektrooniliste ohutussüsteemidega nagu näiteks ESC.

Efekt:
•	 Mustri suurem jäikus rehvi välisküljel.
•	 Mustribloki äärte ja soonte suurem arv rehvimustri 

sees.
Kasu:
•	 Parem külgstabiilsus kurvides.
•	 Parem haardumine ja käsitsemine lumistel teedel.
•	 Esmaklassiline pidurdamine lumel ja jääl.

Efekt:
•	 Stabiliseerivad blokid nii külg- kui ka ringsuunas.
•	 Blokkide suurem jäikus külgedel, mis on kurvide 

võtmisel eriti suure koormuse all.
Kasu:
•	 Kiirem reageerimine.
•	 Parem juhitavus.

ContiWinterContact™ TS 830 P

Tehnilised omadused
Uuenduslik asümmeetriline rehvimuster.
Omadus: 
•	 Rehvimuster täidab kahte funktsiooni: 

mustriblokid rehvi välisküljel on 
suuremad kui rehvi siseküljel.

Omadus:
Rehvimuster täidab kahte funktsiooni:
•	 Keskmises osas on mustriblokid pikad 

ja kitsad.
•	 Äärtel on blokid lühikesed ja laiad.

Lumi — külgjuhtimine 106 %

Pidurdamine märjal teel 103 % Lumi — haardumine 105 %

Pidurdamine jääl 108 %

Vastupidavus 110 %

Juhitavus kuivadel teedel 103 %

Vesiliug 102 %

Sooritusvõime diagramm

ContiWinterContact™ TS 810S*
ContiWinterContact™ TS 830P

105%

Sisemine külg Välimine külg

Keskosa Välimine 
külg

Sisemine 
külg

Kokkuvõte:
•	 Kaheosaline muster tagab, et talverehvi omadused ja käsitsemine kuivadel teedel on kõrgeimal tasemel.

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Conti Viking Contact 6 

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

C,E F )) 71 DB; )) 72 Db; )) 73 DB

Parim pidurdus
Uus ContiVikingContact 6 tagab maksimaalse ohutuse põhjamaa talve 
tingimustes – eriti jääl ja lumel

Parem juhitavus
Uue ContiVikingContact 6 süsteemi ebasümmeetriline tööskeem tagab parema 
juhitavuse nii lumel kui kuivadel teedel

Kulu- ja keskkonnasäästlik
Kohandatud konstruktsioon ja uued materjalid tagavad pikema läbisõidu ja 
vähendavad veelgi veeretakistust

Veeretakistus 114 %

Kuivpidurdus 106 % Kuivkäsitlus 105 %

Märgpidurdus 106 %

Vesiliug 104 %

Lumi 101 %

Jääkindlus 108 %

Sooritusvõime diagramm

Conti Viking Contact 6

Funktsioon Toime Kasu

Kohandatav “Twin Block“ tehnoloogia 
Vahelukustus suurendab jäikust 
nurgapööretel kõrgetel μ-pindadel 
(kuivadel teedel) Suurepärane haardumisvõime ja ohutus 

kurvides kuivadel teedel
Siinussooned Tugev lukustusefekt suurendab külgjäikust

Ühtlane positiivne / negatiivne jaotus Surve ühtlane jaotus vähendab 
vedelikukihti

Oluliselt parem haare jääl Optimeeritud sooneservade hulk Pühkimisefekt vähendab vedelikukihti 

Micro Interlocking 3D sooneehitus Stabiliseeritud blokeerimiselemendid ja 
suurem aktiivne ala

Lumekett pikisoontes Lukustav toime lumel suurendab lume 
hõõrdumist

Parem haare lumel 
Palju lumehaarde jaoks mõeldud tõkiseid 
ja servasooni

Maksimaalne lume kogunemine soontesse 
tagab parema lumehaarde

Erineva sügavusega/ kõrgendusega sooned 
külgblokis Bloki ühtlane jäikus vähendab paindumist Suurem aktiivne ala tagab parema toime 

lumel
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TENNECO_MONROE_A4 SHOCKS_all_3_2014.indd   2 18.3.2014   14.47
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Frigo 2

C,E E,F )) 69 Db; )) 70 Db; )) 71 Db

Unikaalne müügiargument
•	 Majanduslikult kasulik.
•	 Ohutu.
•	 Kauakestev.
•	 Haardumine talvistes oludes.

Frigo rehvid on loodud talvisteks oludeks “3”
Omadus
•	 Palju haarduvaid radiaalseid ääri.
Kuidas see toimib
•	 Palju lainelisi mustrielemente.
Kasu lõpptarbijale
•	 Parem pidurdamine, haardumine märjal, lumisel ja 

jäisel teel.

Mustriblokid tagavad haardumise
Omadus
•	 Kaks-ühes blokkide paigutus.
Kuidas see toimib
•	 Palju haarduvaid ääri ja mustriblokkide paigutusega tagatud stabiilsus.
Kasu lõpptarbijale
•	 Parem haardumine talvel ja hea juhitavus.

Frigo rehvid tagavad parema toimimise
Omadus 
•	 4-astmeline blokeerimisjada.
Kuidas see toimib
•	 Sobitab sagedused pikema vahemiku ulatuses.
Kasu lõpptarbijale
•	 Madal müratase.
•	 Ühtlane kulumine.

Omadus
•	 2% rohkem rehvipinda.
Kuidas see toimib
•	 Suurem arv haarduvaid ääri.
Kasu lõpptarbijale
•	 Ohutum talvistes 

sõiduoludes.

Frigo rehvid on loodud talvisteks oludeks “2”

Frigo rehvid on loodud talvisteks oludeks “4”
Omadus
•	 Teravad mustriblokkide servad.
Kuidas see toimib
•	 Parem haardumine.
Kasu lõpptarbijale
•	 Parem haardumine talviste ja märgade teeolude korral.
•	 Parem pidurdamine talviste ja märgade teeolude korral.

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Kõik rehvide kohta

 
 

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. 
 

C,E F ) 67 DB; )) 68 DB; )) 69 DB; )) 70 DB

Debica Navigator 2 (Igaks aastaajaks) 
Kulusäästlikud rehvid suvel ja talvel. Uued „Navigator 2“ tähendavad suuremat 
läbisõitu ja parandavad juhitavust märjal teepinnal.

1. 

2.

1.
1.

 

3. 6 servaga muster kitsaste radiaalsete 
soontega = madalam müratase, üh-
tlane kulumine ja maksimaalne vee 
jaotumine.

 
4. 624 radiaalset serva = parem juhi-

tavus märjal teel kõigi nurkadega 
haakuvate servade tõttu.3.

4.

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

UltraGrip Ice Arctic

- - -

Uus testivõitjast UltraGrip Ice Arctic tagab jääl 7% lühema pidurdusmaa*.
Multicontrol Ice Technology® koos pidamist jääl parandavate tipptasemel 
suundnaastudega võimaldab teil nautida suurepärast pidurdusvõimet, 
kiirendust ja juhitavust nii jääl kui ka lumel.

V-kujuline suundmuster, millel on sälkudega sooned
•	 Suurepärane lörtsi eemalejuhtimine ja parem 

pidurdusvõime ning kiirendus lumel.

* Võrdluses kolme peamise konkureeriva rehvi 
keskmise tulemusega jääl, mõõtnud Test World Ltd. 
2012. aasta jaanuaris. Rehvimõõt: 205/55R16 94T; 
sõiduk: Audi A3; koht: Ivalo (Soome); protokolli nr: 
TW-TT11-MT224.

Uuenduslikud suundmustriga naastud
•	 Lühem pidurdusmaa jääl.
•	 Parem juhitavus jääl.

Siksakilised, saehambaid meenutavad õlaplokid
•	 Suurepärane sooritusvõime sügavas lumes.

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra



60
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Ultra Grip 9

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

C C 67-69 DB

Omadus
•	 Hüdrodünaamilised sooned

Tegevus 
•	 Suured ja sügavad sooned aitavad vett ja lörtsi 

kõrvale juhtida ning pakkuda parimat kaitset vesiliu 
vastu

•	 Tänu 3D-Bis-tehnoloogiale on jäiga ja kompaktse 
õlaploki deformatsioon pidurdamisel minimaalne

Eelised
•	 Hea toimetulek lörtsi- ja vesiliuga
•	 Veelgi lühem pidurdusmaa märjal teel

Omadus
•	 Gradientse jäikusega sooned

Tegevus
•	 Hea stabiilsuse saavutamiseks peab rehv olema õiges kohas õige jäikusega. Saavutame rehvi õige jäikuse, varieerides soone laiust ja 

sügavust – nii on tagatud parim tasakaalustatud sooritus nii kuival teel kui ka lumel

Eelised
•	  Parem lume ja kuiva tee soorituse tasakaal

Põhieelised 
•	 Suurendatud veojõud lumel
•	 Parem lume ja kuiva tee soorituse tasakaal
•	 Hea toimetulek lörtsi- ja vesiliuga
•	 Veelgi lühem pidurdusmaa märjal teel

Juhitavus lumel

Juhitavus märjal teel Pidurdamine märjal teel 

RR

Pidurdamine lumel 

Kiirendus lumel

Pidurdamine jääl Vesiliug sirgel söidul

Pidurdus kuival teel

Ultra Grip 9
Olemasolev toode

108
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104
102
100
98
96
94
92
90

Sooritusvõime diagramm
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Kõik rehvide kohta

Ultra Grip Ice 2

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

C,E C,E 65, 66, 67, 68 DB

Põhieelised 
•	 Suurepärane pidamine ja pidurdusvõime jääl ja lumel
•	 Hea juhitavus jääl
•	 Optimaalne talvine sooritusvõime ka väga madalatel temperatuuridel
•	 Suurepärane toimetulek lörtsisel teel ja hea kaitse vesiliu vastu
•	 Tasakaalus talvised sõiduomadused. Parim märjal ja kuival teel

Omadus
•	 Külmaga kohanev rehvisegu
Tegevus
•	 Tänu uutele rehvisegudele püsivad rehvide UG Ice 2 kaks erinevat rehvisegu 

paindlikuna ka arktilistes talveoludes. See aitab hoida parimat pidamist nii lumel, jääl 
kui ka kuival pinnal

Eelised
•	 Optimaalne talvine sooritusvõime ka väga madalal temperatuuril

Omadus
•	 Vett suunavate soontega kuju
Tegevus
•	 Avatud õlaplokid ja laiad pikisooned aitavad hästi lörtsi ja vett eemale juhtida
Eelised
•	 Suurepärane toimetulek lörtsisel teel ja hea kaitse vesiliu vastu

UltraGrip 8 Performance

C,E,F C ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB

UltraGrip 8 Performance tagab 6% lühema pidurdusmaa lumel*.
Suurepärased pidurdus - ja juhitavusomadused märgadel ja lumistel teedel. 
Proovige meie auhindadega pärjatud talverehvi uusimat versiooni, mille 
juures on kasutatud uuenduslikku 3D-BIS Technology®-t.

Kolme lamellitehnoloogia kombinatsioon
•	 Suurepärane juhitavus lumel.

* Võrdluses kolme peamise konkureeriva rehvi 
keskmise tulemusega lumel, mõõtnud TÜV SÜD 
Automotive märtsis 2012. Rehvimõõt: 225/45R17 
94V; sõiduk: Audi A3 1,8 TFSI Sportback; koht: 
Ivalo (Soome) ja Mireval (Prantsusmaa); protokolli 
nr: 76248182.

Rehvi keskel paiknev saeterakujuline ribi muutuva 
servanurgaga
•	 Parem kiirendus- ja pidurdusvõime lumel.

Pehmendav CoolCushioni kiht
•	 Väiksem veeretakistus.

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Brembo
Expert
Join the team

Brembo
Parts
App mobile

Brake System 
Academy
Advance Education Center

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

www.bremboparts.com

Iga päev püüame me teha 
Teie tööd kergemaks.

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

Leonardo, Brembo Võidusõitude osakond

KOGEMUS 
NÜÜDSEST ALATES KA TEIE 

AUTOREMONDIKODADES
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Kõik rehvide kohta

Pidurdamine lumel 

Pidurdamine jääl 

Juhitavus lumel

Vesiliug sirgel söidul

Pidurdus kuival teel

Sooritusvõime diagramm 

UltraGrip Ice 2
Olemasolev toode

Veojõud lumel

Veojõud jääl 

Juhitavus jäälPidurdamine märjal teel 

RR

Juhitavus märjal teel 

115

110

105

100

95

90 

IceTouch

- - -

Täiustatud tehnoloogia tagab optimaalse pidamise lumel ja jääl. Peatub 
esimesena: 13% parem pidurdusvõime jääl.*
„Dunlop pakub head ja kindlat pidamist lumel ja jääl, eriti pidurdamisel ja 
kiirendamisel.” 
„Märjal ja kuival asfaldil on see rehv parem kui teised kaks tippklassi rehvi.” 
#7 Motor oktoober 2012, Norra

4D-naastud. Lai tagaserv tagab pidurdusjõudluse. Kaks 
erikujuga küljeserva pakuvad head pidamist kurvides. 
Terav esiserv tagab maksimaalse haardumise.

* Võrdluses nelja peamise konkureeriva rehvi 
keskmise tulemusega jääl, lumel, märjal ja kuival 
teel; mõõtnud Test World Ltd. jaanuaris 2012. 
Rehvimõõt: 205/55R16 94T; sõiduk: Audi A3; 
asukoht: Ivalo (Soome), Colmar-Berg (Luksemburg), 
Wittlich (Saksamaa); protokolli nr: TW-TT11-
MT224.

Mitmesuunaline muster. Servad on pööratud kõigisse 
suundadesse. Rehv haardub jääl ja lumel tugevasti. 
Igasse suunda pööratud muster tagab hea pidamise, 
pidurdusvõime ja kurvide läbimise lumel ja jääl.

Madala temperatuuri rehvisegu. Madala temperatuuri 
juures paindlikum rehvisegu parandab haarduvust 
lumel ja jääl.

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Kõik rehvide kohta

WinterSport 4D

C,E,F C,E ) 66 db; ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB; ) 70 db; )) 69 db

Erakordne talvine juhitavus. “Kõige kõrgemat klassi talverehv, mis paistab 
silma lühima pidurdusmaa lumisel teel ning parima tõmbejõu poolest. Vihma 
korral tagab see rehv ohutu juhtimise, optimaalse külghaakuvuse ja lühikese 
pidurdusmaa. Meeldivalt vaikne sõit ja hea kaitse libisemise eest veekihiga ja 
märja lumega kaetud teepinnal. “2012. A “Auto Bild Sportscars” nr 11.

4D- soonte süsteem tagab suurepärase külghaakuvuse.

V-kujuline protektori disain tagab hea haakuvuse, 
samuti kaitseb hästi libisemise eest veekihiga ja märja 
lumega kaetud teepinnal.

Kergekaaluline konstruktsioon aitab kütust kokku 
hoida ja tagab täpsema juhitavuse.

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

IceSport

C,E E,F ) 68 DB; )) 69 DB; )) 70 DB; )) 71 DB

Põhjamaine talvesõidunauding. „Üllatavas Dunlop Ice Sportis on ühendatud 
selgelt parimad talveomadused ja tipptasemel sooritusvõime jäävabal 
pinnal.” Teknikens Världi talverehvide test 2012, Rootsi

Tehnoloogia Ice Grip Technology kolmemõõtmeliste 
haakuvate soontega. Maksimaalne pidamine kõigis 
tingimustes ja suundades.

* Arendamisel kasutati testivõitjatest rehvide 
kummisegu ja rehvimustrit. Tehnoloogia Nordic Compound Technology. Uusima 

põlvkonna väga madalal temperatuuril toimiva talvise 
kummisegu tehnoloogia.

Tehnoloogia Touch Technology. Uusim karkassi-/
konstruktsioonitehnoloogia.

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Kõik rehvide kohta

Winter Response2

B,C,E B,C ) 67 DB; ) 68 DB; ) 69 DB

USP:
•	 Esmaklassiline toimimine talvistes tingimustes.
Kasu:
•	 Ratsionaalne kasu: Suurepärane pidurdamine ja juhitavus kõikvõimalikes talvistes 

sõiduoludes: haarduvus märjal teel (klass B) ja veerehõõrdumine (C).
•	 Emotsionaalne kasu: Kindlustunne sõidu ajal.

Peamised tehnilised omadused
•	 45-kraadise nurga all olevad välimised sooned.
•	 Reverse SnowGuide süsteem.
•	 Tihedalt paiknevad sooned.
•	 Optimaalne kuju.

Omadus
•	 45-kraadise nurga all olevad välimised 

sooned.
Tegevus
•	 Välimiste soonte nurk võimaldab 

paremat vastukaalu tsentrifugaaljõule.
Kasu
•	 Parem haardumine kurvide võtmisel 

lumel ja jääl.

JUHITAVUS LUMEL

PIDURDAMINE LUMEL

KIIRENDAMINE LUMEL

MÄKKETÕUS

Haardumine kurvides lumel

Kiirendamine ja pidurdamine lumel
1. Lumi koguneb rehvi keskosasse.
2. Kogunenud lumi ja rehvimustri kumm    
    moodustavad keskosas suurema triibu.
3. Kontaktala rehvi keskosas suureneb.
4. Suureneb ka haardumine ringsuunas.
5. Pidurdamine ja haardumine.

Väike

Suur 
toimimispind

Tsentrifugaaljõud

Tsentrifugaaljõud

Omadus
•	 Reverse SnowGuide.
Tegevus
•	 Keskmise ala tagurpidi positsioneerimine 

võimaldab lund koguda ja hoida, 
suurendades rehvi keskosa kontaktala ja 
seeläbi ka ringsuuna haaret.

Kasu
•	 Parem haardumine ja pidurdamine 

lumel.

Toimimine lumel

WR2: toimib paremini kõikide lumeolude korral.

Winter ResponseWinter Response2

94 96 98 100 102 104 106 108 110 112

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Kõik rehvide kohta

Grandtrek SJ6

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

E F 73, 74, 75, 76 DB

Põhieelised

•	 Jõuline pidurdamine ja juhitavus lumel ja jääl

•	 Klaaskiuga tugevdatud kummist mikronaastud 
tagavad suurepärase pidamise jäisel pinnal

•	 Välja töötatud liiklemiseks talvistes tingimustes 
nii teedel kui ka maastikul

MISSIOON ON TÄIDETUD.
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Valmistaja „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Turvanasta“ „Roadgrip“ „Ugigrip“

Mudel 8-11/2 H4.0 8-11/2 HT- 
(kasutamiseks ainult 

mudelil 
Winter i*Pike RS)

8-11/2 T WX 8-11/1 9-11 ESU 9-11 ESU

Kõrgus 11 11 11 11 11 11

Tüvese (korpuse) 
läbimõõt 

(max/min)

65/40 63/40 63/37 5.5 5 5

Ääriku läbimõõt 8 8 8 8 9 9

Tüüp Kahemõõduline Kahemõõduline Kahemõõduline Ühemõõduline Ühemõõduline Ühemõõduline

Materjal Alumiinium Alumiinium Teras Teras Teras Teras

Märkused Skandinaavia ja muu 
maailm

Skandinaavia ja muu 
maailm

Skandinaavia ja 
muu maailm

Venemaa, SRÜ 
riigid ainult

USA ja Kanada USA ja Kanada

Naastude loend HK PCR rehvidele

ÕPPEJUHEND

Skandinaavias vastavad kõik naastrehvid spetsiaalsele naaste käsitlevale määrusele.

•	 Hankook soovitab kasutada kergekaalulisi naaste (nt alumiiniumist) keskkonnahoiualastel (õhus edasikanduv tolm) ja tee kulumisega seotud põhjustel.
•	 Kui naastu mõõdud rahuldavad, võib tootearenduse keskus (R&D Center) soovitada pärast kontrollimist või testimist täiendavaid naastu valmistajaid.
•	 Põhjamaades on Turvanasta naastude kasutamine kohustuslik*.
* Skandinaavia: Rootsi, Taani, Norra, Island.
* Põhjamaad: Rootsi, Taani, Norra, Island, Soome.

Ülejooksu test
Muudetud õigusaktid
Õigusaktid seavad piirid rehvides kasutatavatele naastudele. Juulis 2013. a kehtima hakkava õigusakti kohaselt on rehvis olevate 
naastude arv piiratud 50 naastuga 1 meetri rehvi veerepinna ümbermõõdu kohta. Piiratud on ka teised tegurid. Sõiduauto rehvide 
naastu jõu piirväärtus on 120 N, rehvi kaalu piirväärtus on 1,1 g ja väljaulatumise piirväärtus on 1,2 mm.
Ühte või kõiki nimetatud tegureid võib ignoreerida juhul, kui on võimalik kindlaks teha, et rehvi ja naastu kombinatsioon ei kuluta 
teepinda rohkem kui rehv, mis on konstrueeritud vastavalt õigusaktides sätestatud piirväärtustele.
Selle kontrollimiseks kasutatakse ülejooksu meetodit.
Turvanansta naastudega HK rehve kontrollis Test World ülejooksu testiga.

Ü
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Sellist tüüpi naastu kasutamine 
on rangelt keelatud. Teravaser-
valised äärikud hakkavad rehve 
sõitmise ajal kahjustama.

Koormusindeks Alla       
600 kg

600 kg~800 kg Koormusindeks Alla 
800 kg

C

Rehvi mõõt 175/65R14 195/65R15 235/65R17 195/70R15C

Alternatiivne mõõt 185/60R15 205/55R16 255/55R18 215/65R16C

Piirväärtus 0,9 g  1,1 g 1,4 g 1,8 g 

Läbimõõt Läbimõõt Läbimõõt

Tüves (korpus)
Läbimõõt

Tüves (korpus)
Läbimõõt

Tüves (korpus)
Läbimõõt

Äärik 
(pea)
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Kõik rehvide kohta

Winter i*Pike RS Ice W419

- - -

Naastu toimivus on seotud toimivusega jäisel teel.

Rehvil W419 kasutatud naastu hindamise tulemused, mida võrreldi olemasoleva naastuga 
Grip Stud (8-11/2H 4.0), näitasid alljärgnevat:
•	 Toimivuse tase, mida võrreldi Nokianiga, erines Test Worldi eeltesti ja Za Rulemi 

ekraanitesti tulemustest.
•	 Naast, mis on ette nähtud kasutamiseks ainult rehvil Winter i*Pike RS, näitas 8% 

võrra paremaid tulemusi jääl kiirendamises eeltestis ja 3% võrra paremaid tulemusi jääl 
ringide tegemisel Za Rulemi ekraanitestis.

Rehvi Winter i*Pike RS täiustatud naastu tehnoloogia
Lumepilu
Uudsed lumepilud, mis paiknevad piki naastudega varustatud turviseplokke, aitavad 
maksimeerida pidurdamist jääl ja haardumist lumel.

Täiustatud naastu tehnoloogia (1)
Optimeeritud naastude asetus, mida kasutatakse rehvil Winter i*Pike RS, hõlmab 8 
naasturida, mis tagab tõhusa pidurdamise jäistel teedel. Kahekihiline turvise struktuur 
aitab naaste veelgi paremini kinni hoida.

Mitmesuunaline naast
Mitmesuunaline naast maksimeerib haarduvust jääl ja lumel nii sõitmisel kui kurvide 
läbimisel. Lumepilu muudab naastu haardevõime veelgi paremaks.

•	Kohustuslik	tihvt	rehvil	W419	(”8	–	11	/	2HT	–	2”).Traditsiooniline 
ümmargune tihvt

Uudne tihvt
(”8 – 11 / 2HT – 2”)

Täiustatud rehvi tehnoloogia (2)
Rehvi Winter i*Pike RS naastud paiknevad keskmisele 
turviseplokile lähemal, parandades juhitavust sirjoonelisel 
sõitmisel ja kurvide läbimisel jäistel teedel.
Keskmise ploki naastude koguarv
•	 Optimeeritud naastude asetus tagab suurepärase juhitavuse 

ja väga tõhusa haarduvuse jääl.
•	 Võrreldes traditsioonilise rehviga, paikneb üks rida 

keskjoonele lähemal. Laiem naastude asetus võimaldab 
esmaklassilist haarduvust jääl ja suurepärast juhitavust.

Kirjeldus
Ettevalmistused
Protsess
1. Valmistage ette naastude paigaldamise seadmed ja naastud. Soovitame kasutada pigem poolautomaatset või täisautomaatset masinat 
kui lihtsat naastupüstolit.
2. Naastude paigaldamise masin ja rehvid tuleks enne naastude paigaldamist viia siseruumi, kus temperatuur on kõrgem kui 18 kraadi.
3. Naastude paigaldamisel ei tohi kunagi kasutada õli baasil valmistatud määrdeaineid. Meie soovitame kasutada 2%-list seebivett.
Naastude paigalduse kontrollimine
1. Jälgige naastude paigaldamisel nende asendit.
2. Naast ei tohiks ulatuda üle rehvi turvise rohkem kui 1,2 mm. Naastud, mis ulatuvad välja rohkem või mis on kallutatud asendis, ei 
asetu rehvi sisse õigesti ning võivad rehvi seest välja tulla ja põhjustada sooritusvõime langust.
3. Talverehv peab olema varustatud nõuetekohaselt paigaldatud naastudega, et garanteerida rehvi ettenähtud vastupidavus.

12 rida 16 rida

Keskmise ploki naastude koguarv

Traditsiooniline Winter i*Pike RS

47 %

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Kõik rehvide kohta

 

Täiendavad soovitused
Naastrehvide kasutamisel järgige kehtivaid kiirusepiiranguid, samuti rehvitootja soovitatud kiirusepiirangut.
•	 Talverehv peab olema varustatud nõuetekohaselt paigaldatud naastudega, et garanteerida ettenähtud rehvi kasutusaeg.
•	 Äsja naastatud rehvide puhul tuleb arvestada, et rehvide sissesõitmiseks kulub 500–1000 km. Selle aja jooksul tuleks vältida jõulist 

pidurdamist ja rataste blokeerumist. Nõuetekohane sissesõitmine jätab naastudele piisavalt aega sobitumiseks kummis olevasse 
naastuauku. Palun teavitage klienti äsja naastatud rehvide sissesõitmise ajal ettevaatliku sõitmise vajalikkusest.

•	 Hankook soovitab kasutada kergekaalulisi naaste keskkonnahoiualastel (õhus edasikanduv tolm) ja teede kulumisega seotud 
põhjustel.

Naastude asend rehvis

Vale Vale ValeÕige

Õige

Vale 

Pidurdamine jääl 115 %

Pidurdamine lumel 102 %

Juhitavus lumel 113 %

Juhitavus jääl 133 %

140

115
110
105
100

Sooritusvõime diagramm

Winter i*Pike RS Ice W419
Olemasolev toode

Kiirendamine lumel 100 %

Kiirendamine jääl 111 %

Ring (40 m) jääl (s) 103 %

Stabiilsus lumel 115 %

Lukuaugu tüüpi lõhe
•	 Maksimeerib toimivust lörtsisel teel, imades vett rehvi ja teekatte 

kontaktpinnalt.

Tehniline esitlus
Toimivus jääl ja lumel
•	 Traditsiooniliste rehvidega võrreldes on 

mudeli Winter i*Pike RS kontaktpinna 
pindala suurendatud 20%, mis 
suurendab pidurdusvõimsust lumistel ja 
jäistel teedel.

Absorptsioon Väljatõukamine

Jälgpinna kuju

Traditsiooniline Winter i*Pike RS

Tegelik kontaktpinna pindala (cm²)

150

140

130

120

110

100

90

Traditsiooniline Winter i*Pike RS

100 %

140 %
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Winter i*cept evo W310

C,E,F C,E )) 70 DB; )) 71 DB; )) 72 DB; )) 73 DB

Optimeeritud toimimine kuival ja 
märjal teel

Tagab optimaalse toimimise lumel ning 
optimeerib kulumistVäliskülg   Sisekülg

3 pikisuunalist soont vesiliukindluse 
tagamiseks märjal teel pidurdamise korral

3D-lamellid
Parem pidurdamine ja juhitavus tänu 
3D-lamellide kasutamisele, mis välistab 
libisemise jääl ja lumel.

Jääkaru küünise kujuline soon
Tagab laitmatu toimimise talvel, taltsutades 
jäiseid ja lumiseid teid.

Disaini iseärasused

3D-sälgu eelised
•	 Suhteliselt kõva plokk - vastab kuival ja 

märjal teel toimivuse nõuetele.
•	 Välistab ploki serva tarbetu 

hõõrdumise.
•	 Tagab imetlusväärse sälguserva toime 

lumisel teel - parandab lumel toimivust.

3D-sälk, mis on kasutusele 
võetud maksimaalsetoimivuse 

saavutamiseks lumel

Räni sisaldav optimeeritud segu, mis 
parandab toimivust märjal ning lumisel ja 
jäisel teel.

Tähelepanuväärsete omaduste ja kasude kokkuvõte

Rehvi siseküljel paiknevad 
lisalamellid
Maksimeerivad toimivust jääl ja lumel.

Seest väljapoole laienev soone disain
Võimaldab saavutada täiesti uuel tasemel 
stilistilise täiuslikkuse tänu optimeeritud kalde 
ja sammu disainile, mis garanteerib optimaalse 
sõidukogemuse.

Väliskülg   Sisekülg

Uus räni põlvkond
Turvisesegu

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Winter i*cept RS W442

C,E,F C,E )) 71 DB; )) 72 DB

Omadused Funktsioonid Kliendi kasud

1. 4 kanaliga sirge soon Suundturvisemuster aitab juhtida 
vett ja lörtsi rehvist eemale

Suurem vesiliukindlus

2. Siksakiline keskmine plokk Soon, mis läbistab lume ja lörtsi Parem haarduvus lumel

3. Lainelise sälgu tehnoloogia Korrapärased diagonaalsed sälkude 
read

Tagab parema haarduvuse libedatel 
pindadel

4. Lai turvis Maksimaalne kontaktpind Parem haarduvus jäisel teel

5. Ränisegu Parem haare talvistel teedel Aitab suurendada läbisõitu ja 
tagab väikese kütusekulu

Disaini omadused

Tähelepanuväärsete omaduste ja kasude kokkuvõte
Lamellide tiheduse suurendamisega tagatakse parem haarduvus lumel ja jääl.

Maksimaalne sälkude arv
Sälkude arvu suurendamine 14% võrra olemasoleva tootega võrreldes 
tagab suurepärase haarde lumega kaetud pinnal.

Olemasolev toode Winter i*cept RS W442

120

110

100

90

Toimivus lumel ja jääl

HANKOOK REHVI ettevõttesisene test

100

108

100

108.2

100
103.4

100

109.6

* Kõrgem indeks tähendab paremat toimivust.

Winter i*cept RS W442

Olemasolev toode

Erinevate nurkade all paiknevad sälgud
Sälgud paiknevad nurkade all 0° kuni 10° 
või 15°, tagades hästi toimiva haarde kõigis 
olukordades.

Juhitavus 
lumel

Haardumine 
lumel

Pidurdamine 
lumel

Pidurdamine 
jääl

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Sooritusvõime diagramm

Pidurdamine 
jääl

Haarduvus lumel ja pidurdamine jääl on paremad kui mudelil Icebar W440.

80

90

100

110

Testitava rehvi mõõt
•	 195/65R15T.

Testitav auto
•	 Volkswagen Golf V,
VW Touran, Audi A3,
VW Golf V, Touran.

Testi toimumiskoht
•	 Testimine kuival/märjal teel
•	 Vesiliukindluse ja müra test 

ATP Papenburg Saksamaal
•	 Lume/jää test

Test World Soomes

Winter i*cept RS W442
Olemasolev toode

Pidurdamine 
lumel 

Pidurdamine 
märjal teel

Pidurdamine 
kuival teel

Juhitavus  
kuival teel

Juhitavus märjal 
teel  

Juhitavus lumel

Kulumine 

Haardumine lumel

Winter i*cept iZ W606

C,E,F E,F 70, 71, 72 DB

Laika käpajälg
Turvise ploki kuju sarnaneb 
laika jalatallaga, mis tagab 
esmaklassilise haarduvuse nii 
jäistes kui lumistes teeoludes.

Lukuaugu tüüpi lõhe
Lukuaugu tüüpi lõhe 
kasutamine vee imamiseks 
minimeerib vesiliu teket rehvil 
Winter l’cept iZ.

3D-sälk
3D-sälkude plokk tagab 
suurepärase juhtimise 
stabiilsuse.
3D-sälkudega plokk 
minimeerib ploki liikumist 
kõigis sõidutingimustes.

3D-õlaplokk
3D-õlaplokk hajutab rõhu 
õlaservadel ühtlaselt.

3D-lamell

Minimeerivad 
ploki liikumist

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Sooritusvõime diagramm

Haarduvus lumel 139 %

Pidurdamine kuival teel 102 % Juhitavus kuival teel 104 %

Müra 104 %

Juhitavus lumel 104 %

Pidurdamine lumel 104 %

Pidurdamine jääl 104 %Pidurdamine märjal teel 102 %

Sõit 105 %

Winter i*cept iZ W606
Olemasolev toode

140

106
104
102
100

Juhitavus
Winter I’cept iZ võimaldab paremat 
pidurdusvõimsust teie ohutuse tagamiseks kõigis 
sõidutingimustes talvel tänu uudsete tehnoloogiate 
kasutamisele.
Optimaalse profiili ja turviseploki jäikuse 
rakendamine tagab jälgpinna rõhu ühtlase 
jaotumise erinevate koormustingimuste korral.
Ühtlased koormused kantakse üle vertikaal- ja 
horisontaalsuunaliselt, need säilitavad jälgpinna 
stabiilsuse tänu optimaalsele disainile, mis põhineb 
3D-sälgul ja 3D-õlaploki tehnoloogiatel. See tagab 
parima juhitavuse.

Rõhk hajutatakse ühtlaselt

Koormus 
(438 kg)

140% Koormus 
(613 kg)

Stabiilne jälgpind säilib

Jälgpind 
sõitmisel  

Jälgpind kurvide 
läbimisel

Testimistingimus
(Velg: 6.0JX15, õhurõhk: 2,0 kg/cm²)

Üliveniv naastkiud STSF (Super Tensile Spike Fibre)
Winter I’cept iZ tagab haarduvuse jääl ja lumel üliveniva naastkiu tehnoloogia STSF 
(Super Tensile Spike Fibre) kasutamisega.
STSF-segu suurendab hõõrdejõudu jäistel ja lumistel teedel.

Segu makrofoto (x20) Kontakt maaga

Pidurdusvõimsus
Winter I’cept iZ võimaldab paremat pidurdusvõimsust teie ohutuse tagamiseks kõigis sõidutingimustes talvel tänu uudsete 
tehnoloogiate kasutamisele. Esmaklassilist pidurdusvõimsust kogete eelkõige jäistel ja lumistel teedel.

Lumi

Jää

Märg

4 %

4 %

2 %

98 100 102 104

102

104

104

Traditsiooniline
Winter i*cept iZW606

Dünaamiline haarduvus lumel
Winter I’cept iZ tagab suurepärase haarduvuse lumel.
Traditsiooniliste toodetega võrreldes on haarduvus lumel 39% parem.

Pidurdusvõimsus
Winter I*cept iZ 
Parendatud
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•	 Väiksem indeks tähendab lühemat pidurdusmaad.
•	 Testi tulemusi mõõdeti muutumatutes testimistingimustes.
•	 Väärtused võivad erineda vastavalt sõiduki võimsusele, temperatuurile ja teetingimustele ning need ei ole universaalsed.

Dynapro i*cept RW08

C,E,F E,F )) 69 DB; )) 70 DB; )) 71 DB; )) 73 DB

RW08 kontseptsioon.
Jõuline sõit, et valitseda lumiseid teid. 
Lisab võimsust linnamaasturitele ja 4x4-dele talvel. Dynapro i*cept tagab 
võrreldamatu pidurdusvõimsuse ja jõulise sõidu lumistel ja jäistel teedel. 
Unustage oma talvemured tänu uue kontseptsiooni lumerehvile Dynapro 
i*cept.

Karmide lumeolude 
märk

Pidurdamine lumel
•	 Pidurdusvõimsus lumel on suurenenud 9% võrra.

Olemasolev toode

Keskribi astme 
ühendusliist
•	 Takistab keskmise 

ploki väristamist, mis 
võimaldab paremat 
pidurdusvõimsust jääl.

Dynapro i*cept

14,1 m (91 %)

15,4 m (100 %)

lühenemine 9 %

Olemasolev toodeDynapro i*cept

Tehniline esitlus

Lai turvis
•	 Lai turvis parandab juhitavust lumel ja jääl.

Keskribi
•	 Lisaks suurepärasele juhitavusele kuival ja märjal teel pakub 

keskribi servaefekt esmaklassilist haaret lumel ja jääl.

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Pidurdamine lumel

Pidurdamine jääl

Juhitavus lumelJuhitavus kuival 
teel

Pidurdamine märjal 
teel

Sooritusvõime diagramm

Dynapro i*cept RW08
Olemasolev toode

110 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

Sälgu ühendusliist
•	 Sälgud on omavahel ühendatud, et tagada 

lörtsise lume parem ärajuhtimine teedel.

4 sirget ja 2 siksakilist soont
•	 4 sirget soont juhivad vee eemale, mis võimaldab saavutada 

suurepärase haarduvuse märjal teel, ning samal ajal pakuvad 2 
siksakilist soont kindlat haaret lumistel pindadel.

Risti paiknevate plokkide süsteem
•	 Järsuseinaline soon.
•	 Turviseplokid paiknevad üksteise suhtes nurga all, mis tagab parema juhitavuse ja pidurdamise 

jäistel teedel.

2-tasemelise lumeservaga õlaplokk
•	 2-tasemelise 3D-ploki kuju võimaldab 

maksimeerida lumeserva toimet rehvi 
õlal.

Järsuseinaline soon
•	 Soontega seinad võimaldavad saavutada 

parima lumeserva efekti.
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Winter i*pike LT RW09

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

- - -

Jääserv
•	 Keskmises soones 

kasutatav pilu maksimeerib 
pidurdusvõimsust jääl.

3D-õlaplokk
•	 Trepi tüüpi 3D-ploki 

kasutamine tugevdab õlga ning 
võimaldab saavutada parema 
haardumise lumel.

Winter i*pike LT RW09
Zowac HP W401

Juhitavus märjal teel

Juhitavus lumel

Pidurdamine märjal teel

Pidurdamine lumel

Pidurdamine jääl 

Juhitavuse ja pidurdusvõimsuse testi andmed kinnitavad paremust olemasoleva toote ees.

Juhitavus kuival tee

104 %

104 %

104 %

103 %

108 %101 %

Sooritusvõime diagramm

Ohutus
Naastude funktsioon. 
Uus 6-realine naastude paigutus
6-realine naastude paigutus võeti
kasutusele parema haarduvuse 
saavutamiseks lumel ja jääl.

Olemasolev 
toode

(Zovac HPW401) Winter i*pike LT RW09

6 rida

3D-soon
•	 3D-soone kasutamine 

muudab lume ja vee 
voolu keskmises soones 
sujuvamaks ning 
parandab toimivust 
lumisel ja märjal teel.

3 rida

Toimivus
3D-disaini innovatiivne tehnoloogia
Muster, mis põhineb 4 põhisoonel, et tagada ohutus märgadel teedel, on disainitud 
eesmärgiga suurendada vesiliukindlust ja lumel toimivust 3D-soone kasutamisega.

Lai põiksoon
•	 Lai põiksoon 

maksimeerib haarduvust 
lumel.

Abilamellid
•	 Maksimeerivad 

haardumist lumel.

Agressiivne kaks-ühes-plokk
•	 Tänu ploki agressiivsele ja stabiilsele 

kujule tagatakse lumel haardumine 
ja suure kaalu stabiilsus.

Väga tugev keskribi
•	 Esmaklassiline kaalu toetamise 

võime.
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Winter RW06

F,G E ) 70 DB; )) 70 DB; )) 73 DB

Järsuseinaline soon
•	 Järsuseinaline soon maksimeerib 

lumeserva efekti soone seinal.

Uusimad rehvi Winter Studless Van pakkumised Euroopa turul.
Rehvi efektiivsuse maksimeerimiseks lumistel ja vihmamärgadel teedel 
kasutatakse ränisegu.Tootemargi uudne ühendusliist aitab stabiliseerida 
joondust lumisel või jäisel teel ning maksimeerib juhitavust kuival teel.

Karmide 
lumeolude märk

Juhitavus lumel

Juhitavus jääl

Juhitavus kuival teeJuhitavus märjal teel

Sõitmine ja müra

Sooritusvõime diagramm

Winter RW06
Olemasolev toode

Keskmine sirge ja 2 siksakilist soont
•	 Rehv, mis põhineb 3 põhisoonel, et tagada ohutus märjal teel, on disainitud nii vesiliukindluse kui lumel toimivuse tagamiseks 

keskmise sirge ja mõlemal küljel paikneva siksaksoone kasutamisega.

•	 Sälkude lisamine õla ühendusliistule ei halvenda lumel toimivust isegi pärast rehvi 
mõõdukat kulumist.

Uue profiiliga ühendusliistu kasutamine
•	 Tootemargi uut tüüpi ühendusliist, mis paikneb piki plokkide seina rehvi õlaosas, 

aitab tagada ülihea juhitavuse kuival teel ning haarduvuse lumel ja jääl.

Risti paiknevate plokkide süsteem
•	 Risti paiknevad ja ühendatud 

turviseplokid tagavad joonduse ohutuse 
ja pidurdusvõimsuse jäisel teel.

120 %

80 %

40 %

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra
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Winter IWT – 2 EVO

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

E,F C 71 DB

Rehvid Winter IWT - 2 - EVO sisaldavad uuenduslikku ränisegu, mis tagab hea 
haardumise isegi kõige karmimates talveoludes. Rehvidel Winter IWT – 2 - EVO on 
revolutsiooniline 3-dimensiooniline soonte struktuur mõlemal rehviõlal. Eriline struktuur 
tagab selle, et sooned külgsuunaliste  jõudude ja suure kiiruse tõttu paigalt ei nihkuks 
ning turvisemustri elemendid üksteise külge kinni ei jääks. Need aitavad suurendada 
sõiduki stabiilsust ka kuiva teekatte korral ning pakuvad ka lumel ja jääl sõites vajalikku 
paindlikkust. Eriline vähese müra tehnoloogia tagab vaiksema sõidu. Rehvid Winter 
IWT – 2 on saadaval suurustes 14”, 15”, 16” ja 17”.

Winter SUV IWT 3D

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

E,F C 71 DB

Need rehvid on välja töötatud spetsiaalselt kaasaegsetele linnamaasturitele, et tagada 
haardumine muutlikes, talvistes teeoludes. Selle saavutamiseks on rehvide IWT Winter 
SUV keskosas 3D plokid, mis tagavad lumel ja jääl suurepärase paigaltvõtu ja peatumise. 
Erilised Interstate IWT-tehnoloogiaga plokid rehviõlgadel haakuvad kokku ning 
moodustavad suuremad välimised mustriplokid, et tagada hea haardumine ja sõiduki hea 
käsitsemine talvel ka kõige järsumates kurvides. Rehvid Interstate winter IWT SUV 3D 
on tähistatud raskeid lumeolusid tähistava “lumehelbe” sümboliga.

Winter IWT-30

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

C,E C,E 72 DB

INTERSTATE on välja töötanud uued naastudeta talverehvid IWT-30, mis tähistavad 
talvise juhitavuse ja ohutuse uut standardit. Parim tehnoloogia ja uuenduslik koostis 
tagavad haardumise, mis on vajalik sõiduki valitsemiseks ka kõige ohtlikemates 
talvistes sõidutingimustes. Rehvi uuenduslikus mustris on kaks kihti mitmekihilisi 
sooni. Mitmekihilised sooned toetavad üksteist ja ei lase mustriplokkidel üksteise vastu 
painduda. Lisaks tagab soonte paigutus ka selle, et iga mitmekihiline soon on rehvi 
pinnal ligikaudu 23% pikem, mis annab suurepärase ääreefekti lumistel ja jäistel teedel. 
See tagab optimaalse toimimise isegi ilma nö sissesõitmisperioodita. Kolme vööga plokid, 
mille keskosa mustris on suured ja laiad plokid, on välja töötatud pidurdusstabiilsuse 
parandamiseks ning rehvide heaks toimimiseks nii märjal, kuival kui ka jäisel teel. 
Uuendusliku disainiga sooned, mille laius varieerub keskosast äärtesse, tagavad lörtsi 
äravoolu rehvimustrist lumise, lörtsise kui ka märja teekatte korral.
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Winter VAN IWT ST

KütusesäästliKKus märghaardumine välismüra

F B 72 DB

Rasketeks ja nõudlikeks talvisteks teeoludeks välja töötatud rehvid Interstate Winter VAN 
IWT ST on spetsiaalselt kaubikutele ja kergematele veoautodele mõeldud rehvid, mis 
sobivad ka kergemaks maastikusõiduks. Rehvide Interstate Winter VAN IWT ST suur 
soonte arv ja uuenduslik kummisegu tagavad libedatel pindadel hea haardumise. Rehvide 
vastupidav struktuur tagab nende stabiilsuse ja vastupidavuse. Rehvide võimsad sooned 
eemaldavad effektiivselt rehvi ja teekatte vahelt nii vee kui ka lörtsi.
Rehvimustri disain ei lase lumel soonte vahele kinni jääda. Rehvid Interstate Winter 
VAN IWT ST on saadaval ka naastudega. Naastude uuenduslik paigutus tagab väiksema 
mürataseme ning  esmaklassilise haardumise jääl. Eelnevalt kujundatud naastuaugud 
hoiavad naastud kindlalt rehvi küljes kinni. Rehvid vastavad naastude kasutamist 
käsitlevale uuele, 2013. aasta Skandinaavia seadusele.
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Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Rehvide montaaži- ja balansseerimispingid

Poolautomaatne
rehvimontaažipink

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

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

õliti;
paigaldus.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G7240.20, RAVAGLIOLI (Itaalia)

Poolautomaatne 
rehvimontaažipink 

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

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

õliti;
manomeetriga, 
rehvipumpamispüstol.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

U - 201, UNITE (Hiina)

Automaatne
rehvimontaažipink

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

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

õliti;
paigaldus.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G7441.20, RAVAGLIOLI (Itaalia)

Automaatne 
rehvimontaažipink

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

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

õliti, 
paigaldus.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G7441.22, RAVAGLIOLI (Itaalia)
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Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Lisakäpaga seade
madala profiiliga rehvide
montaažiks

SLIVO – demontaaziseade

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

Patendeeritud seade rehvide
demonteerimiseks ilma heeblit
kasutamata (lever less).
Sobib paigaldamiseks mudelitele
G7441.20, G7441.22,
G7441IV.22.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

PLUS83, RAVAGLIOLI (Itaalia)

G800A81, RAVAGLIOLI (Itaalia)

Automaatne 
rehvimontaažipink

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

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

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G7441IV.22, RAVAGLIOLI (Itaalia) 

Automaatne 
rehvimontaažipink

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

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

õliti;
manomeetriga, 
rehvipumpamispüstol.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

U-221A, UNITE (Hiina)
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Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Automaatne 
rehvimontaažipink

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

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

õliti;
manomeetriga,  
rehvipumpamispüstol.

Sõiduauto rataste 
tasakaalustamispink

Ratta mõõtude sisestamine – 
käsitsi.

Sõiduauto rataste 
tasakaalustamispink

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

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

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

ratta kiirlukustusmutter;
rattakaitse kattega;
koonustekomplekt.

ratta kiirlukustusmutter;
rattakaitse kattega;
koonustekomplekt.

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

U-226A, UNITE (Hiina)

U-500, UNITE (Hiina)

U-820, UNITE (Hiina)

Rehvide montaaži- ja balansseerimispingid

Sõiduauto rataste
tasakaalustamispink

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

balansseeritavate velgede
diameeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede
laius: 1.5-22”;
ratta pöörlemiskiirus: 
<100
pööret/min.;
täpsus: 
1 g;
balansseerimistsükli pikkus:
6 sek.;
ratta kaal: <65 kg.

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

TR26, SCT LIFT (Hiina) Veoauto rehvimontaaźipink

Rehvimontaaźipink
veoauto- ja bussiratastele
kommertstranspordi
vahendile.

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

Rehvimontaaži- ja
tasakaalustamispingid veoautodele

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED

GRS926.ST, RAVAGLIOLI (Itaalia) Veoauto rehvimontaaźipink

Rehvimontaaźipink veoauto ja
bussiratastele kommerts 
transpordi vahenditele.

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

Sõiduauto rataste
tasakaalustamispink

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

balansseeritavate velgede
diameeter: 10-24”;
balansseeritavate velgede
laius: 1.5-22”;
ratta pöörlemiskiirus: 
<100 pööret/min.;
täpsus: 1 g;
balansseerimistsükli pikkus:
6 sek.;
ratta kaal: 
<65 kg. 

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS TEHNILISED ANDMED  STANDARDKOMPLEKT

G2.119H, RAVAGLIOLI (Itaalia)

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

Suruõhutööriistad

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

Pikendatud
löökpadrunite komplekt
alumiiniumvelgedele (3 tk)

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

SA602, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

SX031, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)
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Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

SX043, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

CP7733, CHICAGO PNEUMATIC (USA)

SA291, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

T024587, CHICAGO PNEUMATIC (USA) 

Pikendatud löökpadrunite
komplekt (3 tk)

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

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

Pneumaatiline mutrikeeraja

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

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

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

Vulkanisaatorid

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

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

Vulkanisaator P20

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

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

TST/VCT, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

TST/PG97, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

SA106, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

TST/TVI, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

VS0361, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

AH10C/8, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

Rehviventiilide eemaldus
tööriist

pikkus: 97mm.

Rehvimanomeeter

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

Regulaatori, manomeetri
ja õlitiga suruõhufilter

ühendus: 3/8”.

Rehviventiili paigaldaja

pikkus: 270 mm.

Veljetasakaalude
eemaldamise tangid

pikkus: 240 mm.

Pneumvoolik

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

Lisaseadmed

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

AK2090, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

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

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

Mobiilne hüdrotungraud

Tungraud sõiduauto- ja
väikebussirehvide montaažiks.
tõstevõime: 3 tonni;
tõstekõrgus: 145-490 mm;
pikkus: 685 mm.
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Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS MUDEL, TOOTJA  KIRJELDUS

RJA1450, SEALEY POWER PRODUCTS 
(Inglismaa)

T30302, ZINGLIFTS (Hiina)

913049-1, COMPAC (Taani)

IFL-25, ZIELBER (Poland)

Mobiilne hüdrotungraud
Aluminium Rocket Lift

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

Mobiilne hüdrotungraud

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

Mobiilne hüdrotungraud

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

Inflator

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

Toivo Lukas
Tööriistade ja seadmete tootejuht 
Mob. +372 502 6593
t.lukas@adbaltic.ee

Täiendav info ja tehniline teave:
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Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Rehvide paigaldus-  
ja tihendusmaterjalid

Kinnilöödavad raskused plekkvelgedele

Rattaraskused plekkvelgedele

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

5 0105 (analoog – TIP STD 5g) 200

10 0110 100

15 0115 (analoog – TIP STD 15g) 100

20 0120 100

25 0125 100

30 0130 100

35 0135 100

40 0140 100

45 0145 100

Kinnilöödavad raskused valuvelgedele

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

5 0405 100

10 0410 100

15 0415 100

20 0420 100

25 0425 100

30 0430 100

35 0435 100

40 0440 100

45 0445 100

Liimitavad tasakaaluraskused valuvelgedele

Universaalne rattaraskus plekkvelgedele (sobib paigaldamiseks kõikidele plekkvelgedele)

Valuvelje rattaraskused

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

60 FE0660 (analoog – TIP ALU-FE1) 100

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

60 0660F (analoog – TIP ALU-FE2) 100

Universaalsed kleebitavad rattaraskused sinise kleepsuga

Kaal (g) Tootekood Kogus pakis

60 0660 (analoog – TIP ALU-STD) 100
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Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Tubeless ventiilid

Kõige populaarsem TIP5622555 Tr414

Lühem TIP5622627 Tr413

Pikendatud TIP5622562 Tr418 

Kroomitud (valuvelgedele) TIP5622816 Tr-414 CHROM

Remondi- ja paigaldusmaterjalid

Rehvide paigalduspasta (must), 5 kg

Rehvide paigalduspasta „ACRYLMED Red”, 4 kg

Servade tihendusvahend, 1 l

Remonditavate sisepindade ühenduskohtade tihendusvahend, 1 l

Kiirkuivav liim „Cement-it”, 250 ml

Paigalduspastat kasutatakse rehvide monteerimiseks velgedele 600BP05

Paigalduspastat kasutatakse rehvide monteerimiseks velgedele
lisamaterjaliga, mis kaitseb lekete eest

ACRYLMED RED 4KG

6005002

6005003

6005130

Rehvide paigalduspasta „ACRYLMED Blue“, 4 kg

Rehvide paigalduspasta „ACRYLMED Green“, 4 kg

Rehvipaigalduspasta (mittekülmuv) ACRYLMED BLUE 4KG

Rehvipaigalduse pasta (standard) ACRYLMED GREEN 4KG

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Kiirkuivav liim Cement-it 1 l

6005140

Tootekood
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Rehvide paigaldamise ja tasakaalustamise seadmed

Tihendusnöörid

„Seen“ nõelaga, 6 mm

Tihendusmaterjali sisestamise abivahend (hoidja ja 4 nõela)

Tihendusnööri sisestamise abivahendi nõel

Tihendusnööri sisestamise abivahendi nõel

Tihendusnööri sisestamise abivahend veoautode rehvidele

Tihendusnööri sisestamise abivahend

Lisavarustus

Tihendusnöörid on mõeldud pisiparandusteks 2001101 – 50 tk. karbis

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

7001020

7001010N

7001010NT

7001010T

7001010

Remondi- ja paigaldusmaterjalid

Liim rehvide remondiks kuummeetodil, min 1000C 1 l, must 

6006200

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood

Tootekood



Edukas comeback:
Bosch eXchange starterid

Originaalseadme kvaliteet:

ülitäpne ümbertöötlus ja samad 
katsetused nagu uute osade puhul.

Ehtne Bosch:

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

Suur töökindlus tänu 
Boschi originaalseadmete 

asjatundjate oskustele ja 
teadmistele.

Sama hea nagu 
uus: sama garantii 
nagu uutel 
osadel.

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

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

Maa viimaseks!  
Meie veepump on 
hammasrihma komplektis.

 

 
 

Ad-WaterPump-EN.indd   1 04.07.14   15:53



Maa viimaseks!  
Meie veepump on 
hammasrihma komplektis.

 

 
 

Ad-WaterPump-EN.indd   1 04.07.14   15:53




