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Professional
Rohkem teadmisi, rohkem 
professionaalsust, parem kvaliteet. 

Infoväljaanne autoala ettevõtjatele
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Lihtsalt kestavad kauem

MEYLE-HD on uus tase kvaliteedis. Meie kogenud insenerid analüüsivad originaalvarustuse 
komponente, selgitavad välja nende nõrgad kohad ning lihtsalt tugevdavad ja täiustavad 
nende konstruktsiooni. Alustades uute osade konstrueerimisest ja konstruktsiooni muutmisest 
kuni nende tootmiseni, oleme alati pühendunud kõrgekvaliteediliste lahenduste pakkumisele. 
Seda tõendab kõrgelt hinnatud vastupidavatele MEYLE-HD varuosadele antav 4 aasta pik-
kune garantii. Tutvuge meie MEYLE toodete ja MEYLE-HD varuosade laia valikuga veebilehel 

Konstrueeritud toimima – 
disainitud kestma
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Austatud kliendid, koostööpartnerid ja kõik, kellel on 
kirg autode vastu!

Mul on hea meel tutvustada teile meie järjekordset „AD Professional“ uudiskirja 
ja tervitada sellega 2015 aasta talvise hooaja saabumist. Sellest numbrist leiate 
palju huvipakkuvaid uudiseid meie aina laieneva tootevaliku kohta, tehnilist 
informatsiooni, lahendusi tehnilistele probleemidele. Rääkides tootevalikust, 
peab mainima, et AD Baltic AS-l on sõlmitud uued pikaajalised koostöölepingud 
originaalvaruosade tootjatega (nende hulgas on näiteks Lemförder, originaal 
varuosade tootja MB-le ja BMW-le). Tuletan meelde, et vastavalt Euroopa 
Komisjoni 31.07.2002. a. reglemendile: „Originaalvaruosad on detailid, mille 
kvaliteet on võrdne detailide kvaliteediga, mis on monteeritavad toodetavasse 
autosse ja valmistatavad juhindudes iseloomustustest ning tootestandarditest, 
mis on äranäidatud autotootja poolt ja rakendatavad komponentide ja varuosade 
tootmisele”. Originaalvaruosadega varustatakse nii uusi kui ka kasutatud 
sõiduautosid.

Olles terve grupina (ADI) juhtival kohal varuosade tarnimises Euroopas 
on AD Baltic AS juba neljandat aastat järjest laienenud ning tugevdanud 
oma positsioone ka Eesti Vabariigis. Kokku on meie sortimendis nüüd 
rohkem kui 500 000 artiklit ja 200 kaubamärki. Meie varustajad tarnivad 
konkurentsivõimelisi ja kõrgekvaliteetseid tooteid. Meilt võite leida autode 
varuosi ja lisatarvikuid, vajalikke vedelikke, hooldusseadmeid ja tööriistu ning 
paljusid teisi tooteid. Rääkides AD kaubamärgist, pean mainima, et ainult 
kõrgekvaliteetsetele ja väga kõrge kvaliteediga toodetele, mis on läbinud mitmed 
kvaliteedihindamise etapid, antakse AD kaubamärk. Näiteks AD akudel on 
kolme aastane garantii, mida pakuvad väga vähesed tootjad. Samuti on meil 
rõõm teatada, et 2014 aasta lõpus oleme avanud uue hulgilao Ida-Virumaa 
piirkonnas, Jõhvis. Ametlik avamine on planeeritud selle aasta jaanuaris kuid 
ladu juba töötab, teenindades ümberkaudseid kliente. Lähiajal on planeeritud ka 
tasuta kohaletoimetamise ringid Kohtla-Järvele, Sillamäele, Narvasse, Kiviõlisse. 
Loodame, et saame olla parim partner ka meie Ida-Virumaa klientidele. 

Olen kindel, et olles partnerid, mis on rohkem kui sõbrad äris, saame edendada 
Teie saavutusi. Soovin kõikidele meie partneritele edukat 2015 aastat! 

Valeri Golik, 
AS AD Baltic Direktor ja Juhatuse Liige
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Uudised Extraneti süsteemis

ADeCAT’i kasutusjuhend

Nüüdsest alates  saate Extraneti süsteemis, alglehe paremal poolel, vaadata finantsnäitajate 
kokkuvõtet ning järgmist olulist infot:

• Üldist krediidilimiiti;

• Krediidi ülejääki;

• Konto staatust (Avatud/Blokeeritud);

• Ületähtaja võla suurust, viidet ületähtaja võlgade nimekirjale;

• Arved, mis tuleb tasuda lähimal ajal (ületähtaja võlg + arved, mis tuleb tasuda 3 päeva 
jooksul), viidet lähimal ajal makstavate arvete nimekirjale.

Samuti leiate tootjakoodi juures fotokaamera ikooni         ,millele hiirega liikudes 
kuvatakse tootepilt..

Ikoonide selgitus:

- toode on laos ja/või müügi allüksustes. Liikudes hiirega ikoonile, näete kui suur on toote jääk Kesklaos ja allüksustes.

- klikkides sellele ikoonile, saate tellitava toote koguse sisestada käsitsi.

- kuvatakse sõiduauto modifikatsioonid, millele sobib väljavalitud detail. Klikkides sõiduauto tüübile, näete toodete nimekirja, mis 
sobivad väljavalitud sõiduauto tüübile.

- tooted transporditakse peatselt tootja laost AD Balticu Kesklattu.

- kuvatakse/peidetakse lisakoodid, triipkoodid (roheline värv) kogu toodete nimekirja või konkreetse toote osas. Klikkides lisakoodidele, 
jätkatakse otsingut nende järgi.

- kuvatakse/peidetakse selle toote tootja lisakoodid, triipkoodid (punane värv) kogu toodete nimekirja või konkreetse toote osas. Klikkides 
lisakoodidele, jätkatakse otsingut nende järgi.

- kuvatakse/peidetakse OE-numbrid (sinine värv) kogu toodete nimekirja või konkreetse toote osas.

- toodet saab tellida ainult eritellimusel.

- toode tellitakse otse tootja laost. Liikudes hiirega ikoonile, kuvatakse toote tarnimistingimused (minimaalne tellitav kogus ning Kesklattu 
transportimise kuupäev).

- toode ei kuulu AD Balticu sortimenti.

- kuvatakse konkreetse toote analoogid/alternatiivid.
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- sobib märgitud sõiduauto tüübile.

- ei sobi märgitud sõiduauto tüübile

- kuvatakse komplekti koostisosad, soovituslikud 
koostisosad ja tööriistad.

- kuvatakse täiendav tehniline info vastava detaili kohta. Klikkides 
igale toote juures olevale ikoonile, kuvatakse erinev info.

- klikkides konkreetse toote juures olevale ikoonile, saate jätta 
oma arvamuse ning saate vastuse märgitud e-posti aadressile:

- kuvatakse detaili paigaldamisega seotud täiendav info.

- kuvatakse alternatiivsed videod toote kohta.

- võite märkuse lisada ka oma kogu tellimuse juurde. 

Võite seda teha ostukorvi ülevaatamisel  

Toodete otsing:

- toodete otsing tootjakoodi (OE-koodi) järgi.

- rehvide otsing. 

• käesolevale väljale tuleb sisestada vajalik rehvide arv.

• pärast vajaliku koguse sisestamist asetatakse 
rehvid ostukorvi.

- otsing kerenumbri (VIN-koodi) järgi. Andmebaas on 
taiendamisel, funktsionaalsus – arendamisel.

- kuvatakse viimaste otsitud sõiduautode nimekiri.

- info toodete kohta koos alternatiivsete tarnijate 
koodidega.

- otsing detaili nime järgi (minimaalne sümbolite arv – 4). 
Kuvatakse ainult pärast sõiduauto väljavalimist.

- sõiduauto modifikatsiooni väljavalimine/muutmine.

- toodete filtreerimine tootja tähtsuse järgi. A – 
põhitootjad.

- kuvada/peita nimekiri koos toote jäägiga allüksuses 
või Kesklaos.

- tagasitulek detailide menüüsse valitud sõiduauto 
osas.

- detailide grupi väljavalimine/muutmine.

- kuvatakse kogu toodete nimekiri.

- tagasi.

- vahetada omavahel filtreerimine Kaubamärgi järgi ja 
otsing Detailide grupi järgi.

- märkides linnukesega saate filtreerida tooteid 
kaubamärgi või detailide grupi järgi.

Rehvide otsingul tuleb sisestada mõõdud, 
näiteks, 20555 R16 (tühimik on kohustuslik).

– +/

ADI ja Pronto koostöö ühisettevõttes 1Parts

Autodistribution International (ADI) ja National Pronto Association (Pronto) teatavad oma otsusest hakata ühisettevõttes 1Parts 
pakkuma autode järelturu teenuseid.

Autotööstuses tuleb rinda pista paljude 
katsumustega. Globaliseerunud turul, kus 
sõidukitootjad ühendasid oma jõu juba 
aastaid tagasi, on ka originaalseadmete 
valmistajad ja nende tarnijad hakanud 
looma ühiseid ettevõtteid ning kindlal 
sammul liituma. Ka tehnoloogilisest 
uurimis- ja arendustööst on saanud 
ülemaailmne äri, mida suunavad 
keskkonnanõuded ning tarbija mugavuse 
ja ohutusega seotud vajadused. Isegi 
autojuhid on muutumas senisest 
rohkem n-ö globaalseks, kuna Internet 
tõmbab jätkuvalt haaret autotööstuse 
võtmetähtsusega sektorite ümber koomale. 

Et selles kõrgete panustega tööstusharus 
üha kiiremini muutuva dünaamikaga 
paremini toime tulla, on ADI ja Pronto 
sama nägemust ja strateegiat jagades 
leidnud teineteises sobiva partneri ning 
investeerinud ühisettevõttesse 1Parts. 
1Partsi eesmärk on tuua kasu kõigile 
selle aktsionäridele, nii kaubanduse 
kui ka tööstuse alal – võtmetähtsusega 
valdkondade hulka kuuluvad näiteks 
hankimine, tootemargi strateegia 
kujundamine, andmete jagamine, 
turustustoe ja paigaldajatele tehnilise toe 
pakkumine. Tulevikus plaanitakse kindlaks 
teha teisigi ühiseid valdkondi.

1Parts kavandati kohe algusest peale 
globaalse organisatsioonina, millel on 
liikmeid üle kogu maailma ning nad 
jagavad sama globaalset nägemust ja 
strateegiat.

ADI tegevdirektori Omer Wesemaeli 
jaoks oli 1Partsi loomine igati loogiline 
samm: „Tänapäeva autotööstus on 
komplitseeritud, kuid samal ajal on see 
tulvil võimalusi autode turustamisega 
tegelevatele ettevõtetele, kes teavad, kuidas 
ühendada kohalik äritegevus globaalse 
nägemuse ja strateegiaga. Niisuguses 
ülemaailmses ettevõttes nagu 1Parts me 
mitte ainult ei jaga üksteise seisukohti ega 
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võrdle, kuidas siin- või sealpool ookeani 
ühes või teises valdkonnas on toimitud, 
vaid ka anname lisajõudu globaalsetele 
tarnijatele.”

Pronto tegevdirektor Bill Maggs selgitab: 
„Globaalse turu arenedes on Pronto 
juhtkond seadnud endale prioriteediks 
pakkuda üle kogu maailma tänapäevast 
järelturuteenust. 1Partsi loomine 
võimaldab meie mõlema organisatsiooni 
liikmetel vahetada mõtteid ning jagada 
teavet ja strateegiaid globaalsel tasandil ja 
kõigi hüvangut silmas pidades. Ootame 
põnevusega, milliseid võimalusi niisuguse 
globaalse nägemuse elluviimine meie 
liikmetele, müügipartneritele, klientidele ja 
uuele partnerile Autodistributionile pakub.”

ADI taustast 

ADI asutati 1970. aastal ja ta on autode 
järelturul juhtivaid tegijaid. Ettevõtte 
peakontorid asuvad Belgias Kortenbergis. 
Selle peaaegu 600 edasimüüjat turustavad 
professionaalsetele paigaldajatele mõeldud 
varuosi, tööriistu ja muid vahendeid 
31 riigis – nii Euroopas, Põhja-Aafrikas 
kui ka Kesk-Aasias. Peale tugeva 
originaalseadmete tootjate portfoolio 
ja täieliku turustustoe programmi, sh 
4500-liikmelise AD Garage’i võrgustiku, 
pakub ADI laiaulatuslikku valikut 
professionaalsetele paigaldajatele mõeldud 
tehnilisi teenuseid (väljaõpe, tehniline 
teave ja klienditugi).

AD Groupi professionaalsetele 

paigaldajatele mõeldud toodete ja teenuste 
müügi kogukäive on 5,8 miljardit eurot.

Pronto taustast

Pronto on Põhja-Ameerika organisatsioon, 
mille peakontor asub Texases Grapevine’is 
ja mis kuulub 93 aktsionärist omanikule. 
Pronto asutati 1979. aastal ja tegemist 
on juhtiva turustuskontserniga, mille 
müügikäive on üle 2,5 miljardi USA 
dollari (1,9 miljardit eurot). Keskendutakse 
turustusele, tehnoloogiale ja kokkuostule. 
Pronto liikmed turustavad tunnustatud 
kaubamärkide ja Pronto eksklusiivsete 
tootemarkide tooteid ja originaalseadmeid. 
Pronto võrgustik asub USA-s, Mehhikos, 
Kanadas ja Puerto Ricos.
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Originaalseadme kvaliteet

BG Automotive kuulub järelturu divisjonina British Gaskets Groupi, mis on juhtiv originaalseadmete vahetihendite ja mootori 
komponentide tootja, samuti suurturustaja paljudele maailma sõidukitehastele ja tööstusettevõtetele. BG Group asutati juba 1929. 
aastal ning tänapäeval ulatub ettevõtte aastakäive üle 200 miljoni GBP. Tegutsedes originaalseadmete tarnijana 10 tehasega 9 
tööstusharus, toodab BG Group aastas üle 28 miljoni toote.

BG Automtive on järelturu divisjon, kes 
müüb oma tooteid Suurbritannias ja 
tegutseb eksportijana, varustades 1., 2. 
ja 3. tasandi originaalseadmete tarnijana 
selliseid tootjaid nagu BMW, Lotus, 
Ford, Aston Martin, Rolls Royce, General 
Motors, Honda, Mitsubishi Motors, 
Jaguar, New Holland, Hoover, BOSCH, 
Delphi, Perkins, Sogefi.

BG Automotive eesmärk on varustada 
autotööstuse järelturgu täieliku 
valiku originaalseadmete kvaliteediga 
mootoriosade ja komponentidega. See 
saavutatakse tänu suurte kogemustega 

Jaotusketi komplekt ka muutuva gaasijaotusfaasidega süsteemidele.

Gaasijaotus süsteemi hammasrihma komplektid koos veepumbaga

meeskonnale, kes töötab Suurbritannias 
Swindonis asuvas peakontoris ja laos.

BGA tooteid rohkem kui 35 000 viitega 
tohutule arvule autotööstuse rakendustele 
peetakse ühtedeks parimateks Euroopas.

BGA tarnib tervet valikut kvaliteetseid 
järelturu autoosi, komplekte ja 
komponente, mida saab turustada terves 
maailmas. Ettevõtte eesmärk on varustada 
töökojad järelturu toodetega, mis vastavad 
originaalseadmete kvaliteedile.

 Innovaatilise ja tulevikku suunatud 
mõtlemisega ettevõttena töötab BGA 

kõvasti selle nimel, et pakkuda meie 
klientidele uusimaid, kõige täiuslikumaid 
ja parima kvaliteediga järelturu tooteid, 
püsides alati sammu võrra ees kiiresti 
muutuval autoturul.

 BGA toodete täielik nimekiri hõlmab 
peamiselt kõiki mootori komponente, 
mida AD Baltic tarnib nii suures 
ulatuses kui võimalik. Samal ajal võite 
valida ülekanderihma komplekte 
koos veepumbaga või ilma selleta ja 
nukkvõlliketi täiskomplekte kõige 
populaarsematele rakendustele oma 
piirkonnas.
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MANUFACTURERS
BY LEADING CAR

RECOMMENDED
BY LEADING CAR

MANUFACTURERS

RECOMMENDED

www.castroledge.com

MEIE VASTUPIDAVAIM 
MOOTORIÕLI ON NÜÜD SAMA 

VASTUPIDAV KUI TITAAN 

1 3

MOOTORITE KESKMINE 
EFEKTIIVRÕHK ON PEAAEGU 
KAHEKORDISTUNUD, NÕUDES 
MOOTORIÕLIDELT SUUREMAT 
VASTUPIDAVUST. 

CASTROL EDGE. 
TAGAB MOOTORI 
MAKSIMAALSE 
JÕUDLUSE.

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

2

API SN/CF  
ACEA A3/B3; A3/B4  
 VW 501 01/505 00 

Exclusive approval for 
BMW M-Models

API SN/ACEA C3  
VW 502 00/505 00  
BMW Longlife-04  

MB-Approval 229.31/229.51 
RENAULT 0700/0710/dexos2

API SL/GF-2  
ACEA A1/B1, A5/B5 
Volvo recommend

API SL/CF  
ACEA A3/B3; A3/B4  
VW 502 00/505 00  
BMW Longlife-01  

MB-Approval 229.3/229.5  
Fiat 9.55535-G1

CASTROL EDGE  

10W-60

CASTROL EDGE  

0W-30

CASTROL EDGE  

0W-30 A5/B5

CASTROL EDGE  

0W-30 A3/B4
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Uus bränd - APPLUS

Applus on türgi tuntuima vedrustuse osade tootja AYD (aydınlar yedek parça san. Ve tic. A.Ş.) 2012. aastal registreeritud 
kaubamärk ettevõtte kaupade müügiks eksporditurgudel, sealhulgas SRÜs ja Baltikumis. 

Konya (Türgi) tööstuspiirkonnas asuv 
tehas on tehnilise sisseseade ja väljalastava 
toodangu mahu poolest tootmisharu 
kõige tootlikum ettevõte. 1975. aastast 
alates realiseerib ettevõte järjepidevalt 
tehnoloogilise üleoleku strateegiat koos oma 
kaupade edumeelsete arendustehnoloogiate 
ja professionaalse kaadripoliitikaga.   
Ettevõte ekspordib oma tooteid enam 
kui 70 riiki üle maailma. Koostöö 
ettevõttega AD Baltic muudab  APPLUSi 
kaubad kättesaadavaks Leedu, Läti ja 
Valgevene Vabariigi tarbijatele. Ettevõtte 
tootmisprogrammis on sõiduautode ja 
kommertssõidukite vedrustuse detailid. 
APPLUS vedrustus — varuosade müügi 
valdkonnas on see kahtlemata tõhus 
kaubainvesteering, autoteeninduse 
spetsialistide jaoks absoluutne kindlus 
osutatud teenuste kvaliteedis ja lõpptarbijate 
praktikas tõestatud tunnustus.

KVALITEET

Kasutades CIA tehnoloogiat (pidev 
kvaliteedi parandamine), on APPLUS  oma 
toodete kõrgeima kvaliteedi hoidmisel 
äärmiselt usaldusväärne partner, olles 
järjepidevalt keskendunud tootmiskulude 
vähendamisele, tõstes samal ajal tööviljakust 
ja suurendades kasumit. 
APPLUS:
• Pakume  täiuslikemaid inseneri- ja 
tehnoloogilisi lahendusi vedrustuse osade 
tootmiseks meie ülitänapäevaste seadmetega 
• Oleme uuendusmeelse kõrgtasemeliste 
tehniliste teadmistega meeskonnana pidevas 
arengus
• Selgitame välja ja täidame kõiki meie 
ettevõttele  kohustuslikke õiguslikke ja 
spetsiaalseid kvaliteedinõudeid
• 100-protsendiline kontroll kõigis 
tootmisetappides kuni kaupade 
mahalaadimiseni Tellija juures 

Ettevõtte toodete 
kvaliteet vastab täielikult 
originaalstandarditele, 
millest annab tunnistust 
Kvaliteedisertifikaat 

ISO16949:2002

APPLUS laboratoorium on varustatud 
kõige tänapäevasemate kvaliteedikontrolli 
vahenditega: 

• seade detailide võrdlevaks analüüsiks EÜ 
analoogidega

• seade kuulliigendite kasutusvaru 
määramiseks 

• seade rooliotste kasutusvaru määramiseks 

• seade hoobade tööparameetrite 
määramiseks  kolmel koormustasandil

• soolatesti aparaat

• kliimakamber (+50 °C kuni -50 °C)

• seade metalli tugevuse määramiseks

• seade metallograafiliseks ja 
spektraalanalüüsiks 

Ettevõtte investeeringute kogusumma 
kvaliteedikontrolli seadmetele  — 1,5 
mln eurot

Tehasel on oma uurimis- ja arenduskeskus, 
kus töötab 50 inseneri ja tehnikut. 
Ülesanded:

• Konstruktiivne disain 

• Sortimendi arendus

• Toodete ajakohastamine, ettevõtte 
ressursiplaneerimise süsteemi haldamine

KÕRGTEHNOLOOGILINE SEADMESTIK 
TOOTEARENDUSEKS

•  Optiline skaneerimine

•  Piirskaneerimine

•  CMM kontroll

•  Tugevuse määramine (Micro Vickers, 
Brinell)

•  Metallograafiline analüüs 

•  Spektraalanalüüs

•  Tõmbe- ja survekatse

•  Soolatest

•  Kasutusvaru määramine

•  Kliimakamber

TOOTMISTEHNOLOOGIAD:

TERASE SEPISTAMINE

LEHTTERASE STANTSIMINE JA 
AUTOMAATKEEVITUS (8 KEEVITUSROBOTIT)

INSTRUMENDITÖÖTLUS (ÜLE 200 
ARVPROGRAMMJUHTIMISEGA TÖÖPINGI)

ALUMIINIUMI SEPISTAMINE

DETAILIDE VÄRVIMINE KATAFOREESMEETODIL 
(TOOTMISHARU SUURIM KATAFOREESSEADE) 
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MANN+HUMMEL teatab korralikest esimese poolaasta tulemustest

„Võrreldes eelmise aastaga on meie müük kiiremini kasvanud. Ent see pole olnud piisav, et täita meie ambitsioonikaid eesmärke,” 
selgitab Manfred Wolf, MANN+HUMMELi president ja tippjuht. Wolf viitab järjepidevale konkurentsi survele ning Kesk-Idas ja 
Ukrainas toimuvatele konfliktidele. Usutavasti avaldavad Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid negatiivset mõju kõikide 
Euroopa Liidu riikide majanduslikule olukorrale. Maailma majanduse arengu aeglustumisest selle aasta teisel poolel ei saa mööda 
vaadata ning kogu aasta kohta võib prognoosida üsna uimast kasvu.

Eri turgudel erinev olukord

„USA autoturul on viimastel kuudel hästi 
läinud ja me saame sellest kasu lõigata. 
Lõuna-Ameerikas on pilt aga hoopis 
teistsugune, Argentinas ja Brasiilias on 
näha langustrendi.”

Hiina on Aasia turu peamine juht. Suure 
autode nõudluse ning oma viie Hiinas 
paikneva ja hästi toimiva tootmisüksuse 
tõttu on MANN+HUMMELi olukord siin 
iseäranis soodne.

Euroopa Liidus on VDA 
konjunktuuribaromeetri järgi kriisi 
tõttu kõige enam kannatanud maad, 
näiteks Portugal, Hispaania ja Kreeka, 
teatanud iseäranis suurest kasvust uute 
autode registreerimisel – tulemused on 
kahekordistunud. Ka MANN+HUMMEL 
saab nende riikide majanduse 
kosumisest kasu. „See on kaasa toonud 
märkimisväärselt suurema nõudluse meie 
tütarettevõtete järele. Müügi kahanemine 
on nendes maades lõpuks ometi 
peatunud.”

Hinna ja konkurentsi surve

MANN+HUMMEL on pannud aluse 
ambitsioonikale kasvustrateegiale 
tegelemaks hinna ja konkurentsi survega. 
„Innovatsioon ja õhupuhastusele 
keskendumine on meie 2022. aasta 
strateegias olulisel kohal,” selgitab Wolf. 
„Ja me oleme mõlemas valdkonnas 
edusamme teinud.” 2014. aasta veebruaris 
omandas MANN+HUMMEL Group 
ettevõtte Vokes Air. Rootsis Svenljungas 
asuv Vokes Air on juhtiv ümbritseva ja 
tööstusliku õhu filtreerimise rakenduste 
pakkuja. Õhupuhastus on megatrend 
ning muutumas üha olulisemaks nii 
meditsiinis kui ka tööstuses (näiteks ruumi 
puhtuse nõuete täitmisel). Ülevõtmisest 
alates on ettevõte tegutsenud nime all 
MANN+HUMMEL VOKES AIR.

MANN+HUMMEL esitleb nii oma 
olemasolevatele kui ka tulevastele 
klientidele tehnika tasemele vastavat 
filtreerimistehnikat mitmel tähtsal 
eesootaval messil – Frankfurdis peetaval 
Automechanika’l ja Hanoveris toimuval 
IAA Commercial Vehicles’il.

2013. aastal paigutas Saksa Patendi 
ja Kaubamärgi Amet (DPMA) 
MANN+HUMMELi taas 50 kõige 
aktiivsema riigisisese patenditaotleja 
hulka: ettevõte esitas eelmisel aastal 231 
avaldust. Wolfi silmis kinnitab see ettevõtte 
innovaatilisust.

Kindel turuliider

Õhupuhastusele keskendumine tasub 
end pereettevõttele ära: 2014. aasta 
suvel kinnitas USA sõltumatu turu-
uuringute instituut Freedonia taas kord, 
et MANN+HUMMEL on filtreerimise 
alal turuliider. Instituut näeb ettevõtet 
filtreerimisrakenduste pakkujana 
maailmaturul esikohal. Ta hindab turu 
suuruseks 45 miljardit eurot (2013) ning 
prognoosib 2018. aastaks 6,2-protsendilist 
kasvu. Freedonia peab Hiinat ja 
Indiat tugevateks kasvu suunajateks. 
MANN+HUMMELil on nendes riikides 
hea positsioon. 2019. aastal möödub 
Hiina USA-st kui senisest suurimast 
õhupuhastuse süsteemide turust ning 
sellele järgneval aastal ka Lääne-Euroopast.

„Ekstreemsed“ TRW piduriplokid mootorrataste jaoks aitasid saavutada  
uue rekordi briti superbike’i tšempionaadil klassis SUPERSTOCK 1000

Ettevõte TRW, ekspert ja liider ohutussüsteemide alal, teatab, et Danny Buchan, meeskonna Tsingtao WK Bikes team võidusõitja, 
saavutas klassi uue ringirekordi Briti tšempionaadi British Superstock 1000 etapil ja juhib nüüd üldist paremusjärjestust. Tema 
mootorrattale olid paigaldatud TRW-Lucas marki komponendid, sealhulgas spetsiaalselt välja töötatud võidusõidu piduriplokid.

Danny, kes võistles mootorrattal Kawasaki 
TRW-Lucas marki piduriketastega, 
piduriplokkidega ja vedrustusega, võitis 
trassidel Brands Hatch ja Oulton Park 
(olles mõlemal sõidul liider stardist finišini) 
ja on antud hetkel tšempionaadi liider. 
Peale selle püstitas kogenud 40-aastane 
Briti võidusõitja uue ringirekordi 
4,3-kilomeetrilisel trassil Oulton Park, 
mis on üks kõige keerulisematest 
võidusõidutrekkidest maailmas.  

TRW motokomponentide marketingi 
mänedžer Ulf Haase selgitas: “Olles 
eksperdiks niisuguste komponentide 
tootmises, me mõistame, millist 
kolossaalset koormust peavad võidusõidul 
taluma piduriplokid. Seepärast toodame 
„ekstreemseid“ piduriplokke, mis sobivad 
motovõistlustel kasutamiseks.”

“Sünteetilisest süsinikku sisaldavast 
materjalist valmistatud piduriplokid SCR 
on kasutamiseks mõeldud eranditult 

professionaalidele võidusõidutrassidel. 
Kombinatsioonis meie piduriketastega 
RAC avavad need piduriplokid kogu oma 
potentsiaali.”

Tšempionaadil MCE Insurance British 
Superbike Championship 2014 osaleb 
meeskonnas Tsingtao WK Bikes 
neljas klassis viis võidusõitjat. Nende 
võidusõidumootorrattad Kawasaki on 
samuti varustatud TRW-Lucas vedrustuse, 
piduriketaste ja piduriplokkidega.
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Vali endale parim PHILIPS Xenon autolamp

Soe

Ideaalne vahetamiseks Turvalisus
Kuni 50% rohkem valgust

Stiil ja turvalisus
Suurim 6 000 K
helesinine efekt 

 

XENON VISION XENON X-TREME VISION XENON BLUEVISION ULTRA

Valguse värv Valguse värv Valguse värv

Standardne xenon autolamp Standardne xenon autolamp Standardne xenon autolamp

Xenon Vision autolamp Xenon X-tremeVision autolamp Xenon X-tremeVision autolamp

Soe Soe SoeKülm Külm Külm

Otsige Adecat’i tellimussüsteemist: Otsige Adecat’i tellimussüsteemist: Otsige Adecat’i tellimussüsteemist:

D1S

D1S
D1S

D1R

D2S

D2S

D2S

D2R

D2R

D2R

D3S

D3S

D3R

D4S

D4R

Nimetus
Nimetus Nimetus

85415VIC1

85415XVC1
85415BVUC1

85409VIC1

85122XVC1

85122BVUC1

85122VIC1

85126XVC1

85126BVUC1

85126VIC1

42403XVC1

42403VIC1

42306VIC1

42402VIC1

42406VIC1

Tootekood
Tootekood Tootekood
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Kvantitatiivselt täielik. Kvalitatiivselt ainulaadne
Elringi tihendikomplektid

Professionaalsel remontimisel peab kõik perfektselt sobima, olema täpselt vastavuses ja kiiresti kättesaadav. Mootorite, 
ülekannete ja agregaatide täielikuks ja osaliseks kontrollimiseks pakub Elring terviklikku programmi. Olgu tegemist kas terve 
mootori, plokikaane või karteriga – töökojaprofid võivad originaalile alati kindlad olla.

Remonditööd on närvesöövad ja enamasti 
pole nendest pääsu. Kui on vaja õigeid 
tihendeid, kasutavad kogemustega 
autoeksperdid meelsasti Elringi tooteid. 
Meie kui spetsialistid tihendikomplektide 
alal pakume arvukate remonditööde jaoks 
just õiget toodet. Oleme autotootjatega 
pidevas kontaktis, et suuta alati pakkuda 
ajakohast sortimenti, mis sobib ka eri 
automarkide uutele mootoritele. Meie 
meeskond, mis koosneb kogenud 
inseneridest, meistritest ja tehnikutest, 
pakub lisaks sellele ka laiahaardelist tihendite 
alast oskusteavet.

Sobiv tihendikomplekt igaks juhtumiks

Kuna tänapäeval on enamik remonditöid 
seotud plokikaanega – seega mootori 
ülaosaga –, siis kasutavad majandusliku 
orientatsiooniga töökojad eelkõige 
spetsiaalselt plokikaane remontimiseks (ES) 
ette nähtud tihendikomplekte. Koos eraldi 
saadaoleva karteri tihendikomplektiga (CS) 
moodustab see täieliku tihendikomplekti (S) 
terve mootori jaoks.

Kliendid kogu maailmas usaldavad meid: 
„Elring – originaal!” Nad teavad, et 
tihendiproffidel on igale nende probleemile 
alati pakkuda sobiv lahendus.

Teavet kõigi Elringi tihendikomplektide 
kohta saate ka sellelt veebilehelt:

http://www.elring.de/en/products/gasket-
sets.html

S

Tihendikomplekt tervele 
mootorile

ES

Tihendikomplekt 
plokikaane remondiks

Elringi plokikaane tihendikomplekt 
sisaldab kõiki plokikaane remontimiseks 
ja selle silindriplokile paigaldamiseks 
vajaminevaid tihendeid.

Elringi plokikaanekomplekti kuuluvad:

• plokikaane tihend,
• plokikaanekatte tihend,
• radiaalsed võllitihendid nukkvõllile,
• klapisääre tihendid,
• sisse- ja väljalaskesüsteemi tihendid,
• vormitud kummidetailid,
• rõngastihendid.

CS

Karteri tihendikomplekt

Sellesse kuuluvad kõik karteri tihendid.
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Uuenenud AD toodete perekond

2014 aasta AD toodete sortiment 
pakub piisavat valikut ja vastab kõige 

kõrgematele tehnilistele nõuetele.
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Volvo poolteljed
SPIDAN Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

25337 V70 II, S60 FRONT RIGHT
25338 V70 II, S60 FRONT LEFT
25290 S80 FRONT LEFT
25293 S80 FRONT RIGHT
24470 C30 C70 S40 V50 FRONT LEFT
24471 C30 C70 S40 V50 FRONT RIGHT
25441 V70XC XC70 AWD FRONT LEFT
25442 V70XC XC70 AWD FRONT RIGHT

Liigendid
APLUS Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

11117AP VW VW T4 -03 
11501AP VW VW T4 -12.95
12969AP RENAULT TRAFIC II
11146AP VW VW T4 96-03
11505AP FORD GALAXY (WGR)

Pooltelgede liigendid
CIFAM Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

607-736 Hyundai Tucson (JM) 2.0CRDi 06-10 -F, outer ABS48
Pooltelgede liigendite kaitsmed 

TRISCAN Tootekood Kasutatakse sõiduautodes
8540 38812 Citroen C-CROSSER  2.2 HDiF 07-12, Peugeot 4007 2.2HDiF 07-12 -F outer 30x92x115

Sidurikomplektid
LUK Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

620 3268 00 Citroen C2/C3 1.4HDI 03-09, C3 1.4/1.6/1.4HDI 09-, Peugeot 206 1.4HDI 01-09, 207 
1.4/1.6/1.4HDI 06-, 208 1.4/1.6 12-, Bipper 1.4HDi 08- 3P kit

623 3222 00 Mazda 3 2.0CiTD 06-08, 2.2CITD 09-13, Mazda 5 05-10, Mazda 6 2.0CiDT 02-10, 3P kit, SAC 
Clutch

BLUE PRINT ADH23097 Honda CR-V 2.0/2.4 01-06 3Pkit

Sidurilaagrid
LUK Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

510 0133 10 Auris 07-12, Avensis 1.6/1.8 09-11, Corolla Verso 1.6/1.8 04-09, Urban Cruiser 1.33/1.4D-4D 09-, 
Yaris II 1.33/1.4D-4D 06-11, Yaris III 1.33 11-, concave slave cylinder

510 0208 10 2.0/1.6TDCi/1.8TDCi C-Max 07-10, Focus II 04-11, Galaxy 06-10, Turneo Connect 02-13, Mazda 
3 1.6CiTD 04-13, Volvo S40/V50 1.8/2.0/1.6D 04-12, Conc. slave cylinder

Pidurikettad
AD Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

AD673265 AUDI A6 01-, A6 Allroad 06-, A8 02-10, A6L 05- -F
AD673134 BMW X3 3.0sd/xDrive35d 06-10, X5 00-07 -F
AD002919 SKODA SUPERB 02-08,VW PASSAT 96-05 -F

BLUE PRINT ADW194303 SAAB 9-5 10-, INSIGNIA 08- 17", -F
ADW194302 Opel Insignia 08-, 16" , painted, -R
ADG04358 Hyundai Coupe 02-09, i30 07-12, iX 20 10-, Tucson 04-10, Kia Ceed 06-12, Magentis 05-08, Pro 

Ceed 08-12, Sportage 04-10, Venga 10-, -F
ADC44379 PAJERO 02-, PAJERO III 00-, PAJERO IV 07-, PAJERO SPORT 97-, -R

BREMBO 09.9078.10 Logan 04-12, Micra 03-2, Note 06-13, Tiida 07-, Clio 05-13, Modus 05-12, Twingo 07-14, -F
08.A600.10 Hyundai Santa Fe II 06-10, -F

FERODO DDF1789 AURIS 07-, COROLLA 02-, -F
DDF1442 C4 04-, C4 Picasso 07-,Peugeot 207 07-, 207 SW 07-, 307 03-, -F
DDF1631 Santa Fe I/II/III 01-12, Sorento III 09-15, -F
DDF249 BMW 3ser (E36) 90-98, 316/318 (E46) 98-05, -R

KAVO BR-4752 Mazda MPV 02-06, -R
BR-4214 Kia Sorento I/II 02-09, -F

MEYLE 715 523 0013 FORD TRANSIT 06-14, -R
32-15 523 0008 Lancer Sports sedan 08-, Lancer Sportback 08-, -R

OPTIMAL BS-8278C BMW X5 07-, X6 08-, -R
BS-8510C AUDI A4 06-, A4 Allroad 09-, A5 07-, A7 10-, Q5 08-, -R
BS-8506C AUDI A4 06-12, A4 Allroad 09-12, A5 07-, -F

PROFIT 5010-2017 Citroen C-Crosser 07-12, Outlander 03-12, Outlander 12-, Peugeot 4007 07-12, -F
5010-2018 MITSUBISHI OUTLANDER 03-, PAJERO PININ 02- REAR, -R
5010-1210 MAZDA 6 02-07, -F

Laiendatud sortiment
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Laiendatud sortiment

REMSA 61510.10 Isuzu D-Max 12-, -F
61513.10 GRAND CHEROKEE IV 10-, -R
61518.00 MAZDA CX-5 (KE) 11-, -R

SWAG 60924311 Renault Espace IV 11/02-15, Vel Satis 02-09 324mm, -F
60924491 OPEL MOVANO 98-,RENAULT MASTER II 98-, MASTER III 03-, -R
80931275 Dodge Caliber 06-10, Lancer Sports sedan 08-, Lancer Sportback 08-, -F
80928441 Galant 00-03, Lancer 1.3/1.6/2.0 saloon 03-07, Lancer Wagon 1.6 03-08, -F
30914040 Transporter T4 98-03, -F

TRW DF4470 AUDI A6 04-, A6 Allroad 06-, -F
DF7352 MERCEDES BENZ GL-CLASS 06-, M-CLASS 05-, R-CLASS 06-, -R
DF7061S PAJERO 02-, PAJERO III 00-, PAJERO IV 07-, PAJERO SPORT 97-, -R
DF4766 FOCUS II 09-, GALAXY 06-, KUGA 08-, MONDEO IV 07-, S-MAX 06-, -R

Piduriklotsid
TRW Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

GDB1003 Juke 10-, Tiida 07-, Nissan 350Z 05-09, Nissan 200SX 88-93, MAXIMA QX 95-03, Suzuki SX4 
07- -F

GDB1403 Audi A3 1.8T 96-03, TT 1.8T 02-06, Leon 99-05, Toledo 99-06, Octavia 1.8T/.9TDI 98-10, 
BORA 01-05, -F

GDB1787 Renault Laguna III 07-, Laguna Coupe 07-, Twingo II 08-13, Wind 10-, -F
GDB3507 Infiniti Ex, G 08-13, Nissan/Datsun Cube 08-13, Murano 03-, Qashqai 07-14, Tiida 07-, X-Trail 

07-14, Renault Kaleos 08-, -R
FERODO FDB4136 Toyota Auris 1.8 16V 10-12, Prius 1.8 16V 11-, RAV4 2.0 16V, 2.4 16V, 2.2D 08-, -F

FDB4278 Opel Insignia 08-, Saab 9-5 10-, -F
PROFIT 5000-1621 MITSUBISHI LANCER 03-, OUTLANDER 03-, SPACE RUNNER 99-, -F

5000-1603 Isuzu D-Max 02-12, Mitsubishi Grandis 04-10, Pajero 00-, -F
5000-1604 Mitsubishi Grandis 04-10, Outlander 06-12, Pajero 00-, -R

REMSA 1570.02 Mazda 3 13-, -R
1569.02 Mazda 3 13-, -F
1561.02 Toyota Auris 12- Corolla 1.4D-4D 13-, BRAKE PAD, -F

Trummelpiduri klotsid

SAMKO
Tootekood Kasutatakse sõiduautodes
89640 Mitsubishi Colt 04-12, Smart Forfour 04-06, -R
87850 Toyota Avensis 97-03, -R

Pidurisuportid
REMY Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

DC73529 IVECO Daily III 99-06 -RR
DC73528 IVECO Daily III 99-06 -RL

Roolisambad
SPIDAN Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

52379 Opel Combo 04-12, Corsa C 03-09, mechanical
Suportide/pidurite remondi komplektid

Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

ERT 401968 Nissan NV 400 11-, Opel Movano 10-14, Master IV 10- -F, D48, 2 pistons caliper, w/o guidance

TRW SP7250 Audi A4 94-01, A6 94-97, 80 96-94, 100 82-94, BMW 3ser (E30) 82-91, Mercedes 190 (W201) 
82-93, E-class (W124) 84-95, Cordoba/Ibiza/Toledo 93-02, Inca/Caddy II 95-03, Golf III 91-97, 
Passat 88-00, Transporter T3/T4 82-03, 2 quid bolts + 2 dust covers

Tõmmitsad
APPLUS Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

11340AP VW VW T4 all PS -96 all 96- 
11835AP OPEL ZAFIRA (F75)
14498AP VW CADDY III Box (2KA)
11251AP AUDI A4 (8D2, B5)
11389AP FORD GALAXY (WGR)

Puksid
APLUS Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

14878AP OPEL VECTRA B (36)
14261AP AUDI A4 (8D2, B5)
14831AP BMW 3-SERIE E46
15597AP VW CADDY III Box (2KA)
15578AP CITROEN BERLINGO (MF)

Stabilisaatori tõmmitsad 
APLUS Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

14509AP AUDI A3 (8P1) 03-
14209AP VW T5 03- 
14162AP VOLVO S60
13133AP RENAULT MEGANE II 
12519AP CITROEN C3 02-
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Tõmmitsaotsad 
APLUS Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

16044AP AUDI A6 (4F2)
12883AP SKODA SUPER B (3U4)
12469AP OPEL ASTRA G Box (F70)
11179AP AUDI 80 (81,85, B2)
11226AP SEAT AROSA (6H)

Hoovad (kangid) 
APLUS Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

11158AP AUDI A6 Avant (4B, C5)
11159AP AUDI A4 (8D2, B5)
11782AP AUDI A4 Avant (8D5. B5)
11160AP AUDI A4 (8E2, B6)
15159AP AUDI A4 (8E2, B6)

Laagrid ja rummud 
OPTIMAL Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

892929 VOLVO V70
502148 BMW 3 serie
04-P377 AUDI A4/A6
202218 OPEL/SAAB Astra/Vectra/Zafira/9-3/9-5
891591 VOLVO XC90

Laagrid ja rummud 
MONROE Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

SP3868 AUDI A6
SP2301 BMW 5/7 series 
SP0042 AUDI A4
SP3590 BMW W60
SP0313 OPEL ASTRA/VECTRA

Generaatori sidurid
VALEO Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

588002 PSA, FIAT, FORD 1.4,1.6,1.9,2.0,2.2 D 1996-
588003 PSA, FIAT, FORD 1.4,1.6,1.9,2.0,2.2 D 1996-
588004 DACIA, NISSAN, RENAULT 1.4,1.5,1.6 1998-
588005 DACIA, NISSAN, RENAULT 1.4,1.5,1.6 1998-
588006 FIAT, ALFA, OPEL SUZUKI 1.0,1.2,1.3,1.4 1999-

Jahutusradiaatorid
VALEO Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

234388 OPEL ASTRA 2.0,2.2 DTI 1999-2005
231757 AUDI, VW, SKODA 2.4,2.5,2.2.6,2.7,2.8,4.0 (D) 1997-2005
735557 VW GOLF VII 1.2,1.6 TSI,TDI 2012-
232361 AUDI, VW 1994-2005
232729 OPEL 1.4,1.6,1.8,2.2 1998-2005

Generaatori rihmakomplektid 
GATES Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

K036PK1708 CITROEN, PEUGEOT 1.4,1.6 HDI 2001-
K015PK940 OPEL 1.4,1.6,1.8 1999-2010
K015PK1750 DACIA, RENAULT 1.4,1.6,1.8,2.0 2004-
K016PK1708 CITROEN, FIAT, PEUGEOT 1.8,2.0,2.2 2001-2011
K026PK1750 CITROEN, PEUGEOT 2.0 HDI 1999-2007

Jaotusrihma komplektid     
BGA Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

TB9510K ALFA, FIAT 1.9 JTDM 2003-2011
TB9504K ALFA, FIAT, OPEL, SAAB, SUZUKI 1.9 JTD(M) 2003-2011
TB0108K AUDI 1.9 TD 1991-1994
TB1300K CHRYSLER, JEEP 2.5,2.8 2000-2008
TB6701K CITROEN, FIAT, PEUGEOT 2.0 HDI 2003-2006

Jaotusrihma komplekt veepumbaga 
BGA Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

TB9510CPK ALFA, FIAT 1.9 JTD(M) 2003-2011
TB2202CPK ALFA, FIAT 1.9 JTD(M) 2003-2011
TB1400CPK-2 CITROEN, FIAT, PAUGEOT 1.4 1996-
TB1420CPK-1 CITROEN, FIAT, PEUGEOT 1.9 D 1999-2006
TB6701CPK CITROEN, FIAT,                PEUGEOT 2.0 HDI 2003-2006

Jaotusketi komplekt 
BGA Tootekood Kasutatakse sõiduautodes

TC0380FK Alfa Romeo, Fiat, Opel 1.3 JTD 2003-
TC2020K BMW 1,3 SERIES, X3,Z4 2001-2010
TC0385FK Ford 1.3,1.6 2001-2008
TC0090FK Ford 2.0,2.2,2.4 2000-2007
TC2000FK Ford 2.0,2.2,2.4 2000-2007
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Õlide sortiment

„TOTAL“: väga suure jõudlusega õli kõikides tingimustes töötavatele 
bensiini- ja diiselmootoritele „TOTAL“: väga suure jõudlusega õli diiselmootoritele

“TOTAL”: Parimate näitajatega täissünteetiline 
õli, mis sobib kõikidele sõiduautode või kaubikute 
ülelaadimisega või tavalistesse diiselmootoritesse 

“TOTAL”: madalate SAPS-näitajatega uue 
generatsiooni õli, mis on välja töötatud spetsiaalselt 
DPF-filtritega PEUGEOT’i, CITROEN’i ja 
TOYOTA mootoritele

„TOTAL“: madalate SAPS-näitajatega uue 
generatsiooni õli, mis on välja töötatud spetsiaalselt 
DPF-filtritega BMW ja Mercedes-Benz grupi 
sõidukite mootoritele

„TOTAL“: madalate SAPS-näitajatega uue 
generatsiooni õli, mis on spetsiaalselt välja töötatud 
vastamaks Volkswagen grupi DPF-filtritega 
sõidukite mootorite tehnilistele nõudmistele

„TOTAL“: madalate SAPS-näitajatega sünteetiline 
õli, mis sobib diiselmootoriga maanteesõidukitele 
ja gaasiga töötavatele raskeveokitele

„TOTAL“: erakordne, kütusesäästu võimaldav 
sünteetiline õli diiselmootoritele

Mootoriõli Quartz 9000 5W40

Mootoriõli Quartz INEO L-Life 5W30

Mootoriõli Rubia Polytrafic 10W40

Mootoriõli Quartz INEO ECS 5W30

Mootoriõli Rubia TIR 8900 10W40

Mootoriõli Rubia TIR 7400 15W40

Mootoriõli Quartz INEO MC3 5W30

Mootoriõli Rubia TIR 9200 FE 5W30

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-A3/B4, API SM/CF, 
MB229.3, VW 502.00/505.00, 
PSA B71 2296, BMW LL-01

Toote nr:  
5W40 Quartz 9000 1L 
5W40 Quartz 9000 5L

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-C3, VW 504.00/507.00,  
MB 229.51, BMW LL-04,  
Porsche C30

Toote nr:  
5W30 Quartz INEO L-Life 1L 
5W30 Quartz INEO L-Life 5L 
5W30 Quartz INEO L-Life 60L 
5W30 Quartz INEO L-Life 208L

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-A3/B4/E5/E7, API CI-4/SL, MAN 
M3275, VDS-3, MB-228.3/229.1 IVECO, 
SCANIA, DAF, Renault RLD2

Toote nr:  
10W40 RUBIA POLYTRAFIC 208L 

Spetsifikatsioonid:  
ACEA C2 & A5/B5, PSA 
Peogeot/Citroen B71 2290

Toote nr:  
5W30 Quartz INEO ECS 1L 
5W30 Quartz INEO ECS 4L 
5W30 Quartz INEO ECS 5L  
5W40 Quartz INEO ECS 208L

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-E6/E4/E7, API CI-4, MB-
228.51 MAN M3477/M3277 CRT/
M3271-1, VDS-3, DAF, IVECO 
SCANIA Low-Ash, Renault RLD2

Toote nr:  
10W40 RUBIA TIR 8900 208L 
10W40 RUBIA TIR 8900 20L

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-E5/E7, API CI-4/SL, MB-228.3, SISU, 
MAN M3275, VDS-3, SCANIA, IVECO, 
DAF-E7, Renault RLD2

Toote nr:  
15W40 RUBIA TIR 7400 208L

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-C3, API SN/CF, 
MB229.31/229.51, VW 
502.00/505.01, GM dexos2,  
BMW LL-04, Ford  
WSS-M2C 917A  
Toote nr:  
5W30 Quartz INEO MC3 1L 
5W30 Quartz INEO MC3 5L 
5W30 Quartz INEO MC3 60L 
5W30 Quartz INEO MC3 208L

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-E4/E7, API CF, MB-
228.5, Renault RLD2 MAN 
M3277, VDS-3, DAF, IVECO 

Toote nr:  
5W30 RUBIA TIR 9200 FE 208L 

„AD“: madalate SAPS-näitajatega uue generatsiooni õli, mis on välja 
töötatud spetsiaalselt DPF-filtritega PEUGEOT’i, CITROEN’i ja 
TOYOTA mootoritele

„AD“: jahutusvedelik VAG grupi sõidukite uue põlvkonna 
jahutussüsteemidele

Jahutusvedelik -38C VW TL 774J (G13)Täissünteetiline mootoriõli 5W30 C2

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-C2, API SM/CF  
PSA B71 2290 (CITROEN/PEUGEOT with DPF)

Toote nr:  
5W30 C2 AD 5L 

Spetsifikatsioonid:  
VW TL 774J, BS6580, SAE J1034, ASTM D3306, 
NATO  S759E/L1415C

Toote nr:  
Antifreeze AD -38C G13 1L  
Antifreeze AD -38C G13 5L
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„ELF“: madalate SAPS-näitajatega uue generatsiooni õli, mis on välja 
töötatud spetsiaalselt DPF-filtritega RENAULT mootoritele

„ELF“:  madalate SAPS-näitajatega uue generatsiooni õli, mis 
on spetsiaalselt välja töötatud vastamaks Volkswagen grupi DPF-
filtritega sõidukite mootorite tehnilistele nõudmistele

„ELF“: madalate SAPS-näitajatega uue generatsiooni õli, mis on välja 
töötatud spetsiaalselt DPF-filtritega BMW ja Mercedes-Benz grupi 
sõidukite mootoritele

„ELF“: väga suure jõudlusega ELF Synthetic Technology õli bensiini- 
ja diiselmootoritele, mis sobib eriti hästi Volkswageni pumppihusti ja 
otsesissepritsesüsteemiga varustatud TDI-mootoritele

„SWAG“: spetsiaalne keraamiline määre pihustitele ja 
hõõgküünaldele „SWAG“: pidurivedelik kaasaegsetele ABS- ja pidurisüsteemidele

„VAG“: täissünteetiline mootoriõli DPF-filtritega VAG grupi 
sõidukitele „AdBlue“: järelpõlemiskatalüsaator

ELF Evolution FULL-TECH FE 5W30

ELF Evolution FULL-TECH MSX 5W30

G 052 195 M2, M4

ELF Evoliution Full-Tech LLX 5W30

ELF Evoliution 900 DID 5W30

SWAG DOT 4 Plus

AdBlue / DEF

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-C4, Renault RN 0720  
diesel engines with DPF  

Toote nr:  
5W30 Evolution FULL-TECH FE 1L  
5W30 Evolution FULL-TECH FE 5L 

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-C3, API-SN/CF, MB 229.51, BMW LL-
04 VW 502.00/505.01, GM Dexos2

Toote nr:  
5W30 Evolution FULL-TECH MSX 1L  
5W30 Evolution FULL-TECH MSX 5L 
5W30 Evolution FULL-TECH MSX 208L

Toote nr:  
10926712 (spetsiaalne keraamiline määre +1400C)

Spetsifikatsioonid:  
VW 504.00/507.00

Toote nr:  
5W30 VW Longlife III 1 L 
5W30 VW Longlife III 5 L 

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51,  
BMW LL-04, Porsche C30

Toote nr:  
5W30 Evolution FULL-TECH LLX 1L  
5W30 Evolution FULL-TECH LLX 5L

Spetsifikatsioonid:  
ACEA-C3, API SM/CF, VW 
502.00/505.00/505.01  

Toote nr:  
5W30 Evolution 900 DID 1L  
5W30 Evolution 900 DID 5L

Spetsifikatsioonid:  
VW TL 766 X/Y, FORD SAM 6C9103A, 
Renault 41-02-001, Crysler DBL 2829 AA

Toote nr:  
32923930 (DOT 4 PLUS 1L) 
99900004 (DOT 4 PLUS 0,25L)

Spetsifikatsioonid:  
MB A 000 583 0107, BMW 83190441139, 
VW G052910A2, Mazda 0000-AD-002, 
Peogeot/Citroen 1611328380

Toote nr:  
AD Blue 1,89 L
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Kuidas valida autole uus aku?

Hooajaliste autokaupade nimekirjas 
on aknapesuvedelikud, rehvid, akud ja 
veel mõned pisiasjad. Talvel lasub neile 
tunduvalt suurem koormus, seetõttu 
on loomulik, et just nimelt sel aastaajal 
tekib kõige rohkem probleeme auto 
elektrisüsteemiga. Kuidas leida optimaalne 
lahendus juhul, kui on tarvis aku 
väljavahetada? Kuidas mitte ära eksida 
kaubamärkide vahel – mis toode on oma 
hinda väärt ja mis mitte?

Vastuseid nendele küsimustele aitasid 
leida Vilniuse Gediminase tehnikaülikooli 
(VGTU) Autotranspordi kateedri 
teadlased. Dotsent dr. Alfredas Rimkus 
selgitas, millised parameetrid eristavad 
„head“ akut „halvast“ ja oli nõus VGTU 
laboris võrdlema autotarvikute kauplustes 
müüdavaid autoakusid. Võrdlevate 
uuringute tulemused on veidi ootamatud: 
tundub, et pole olulist vahet, millise tootja 
logoga märgitud akut valida.

„Teoreetiliselt, valides uut akut, tuleks 
mõõta aku pinget (see peaks olema 
vähemalt 12,5 volti), stardivoolu ja kui aku 
konstruktsioon võimaldab, siis elektrolüüdi 
taset plaatide kohal ning selle tihedust. 
Viimane peab olema 1,28 g/cm3, kuid 
sageli pole võimalik seda kontrollida, 
sest tänapäeval müüdavad akud on 
täielikult hermeetilised, tehases täidetud 
akusektsioonidega. Mõõta autoaku mahtu 
pole keeruline, kuid selle jaoks on vaja 
eriseadet, mistõttu võivad seda teha ainult 
spetsialistid.

Kõigil ülejäänud autoomanikel ei jää muud 
üle, kui usaldada tootjate professionaalsust 
ja müüjate ausust“, tunnistas A. Rimkus.

Pärast viie erineva tootja (AD, Banner, 
Bosch, Exide ja Varta) aku parameetrite 
mõõtmist ülikooli laboris selgus, et 
nad vastavad väga väikese mõõtmisvea 
piires tootjate poolt toodud väärtustele. 
Aparaatidega fikseeritavat stardivoolu ja 
väikesi mahu erinevusi mõjutas arvatavasti 
erinev akude laadimine ning hoiustamine. 
Kuid kõikidel juhtudel olid akud täielikult 
töövalmis.

AD Baltic akude tootejuht Aapo 
Kitsing, rääkides akude erinevusest, 
juhtis tähelepanu, et sõidukisse õigesti 
paigaldatud kvaliteetne uus aku saavutab 
pärast generaatori käivitumist tootja 
poolt deklareeritava stardivoolu isegi siis, 
kui ekspluatatsiooni alguses fikseeritav 
amperaaž on väiksem. Teisest küljest, kui 
autosse on paigaldatud suurema mahuga 
aku, kui nägid ette sõiduki konstruktorid, 
ei lae generaator mitte kunagi seda 
täielikult. Sel juhul tuleb iga mõne kuu 
tagant (eriti külmal aastaajal) kontrollida 
akut ja seda täiendavalt laadida. 

Nii VGTU teadlased kui ka automüüjad 
märgivad, et akude tehase praak selgub 
kõige sagedamini 2-3 kuu jooksul 
ekspluatatsiooni algusest. Kui aku „sureb 
ära“ poole aasta möödudes, siis on peaaegu 
kõikidel juhtudel selle tinginud aku vale 
kasutamine või sõiduki elektriseadme 

rikked: ebaefektiivne generaatori töö 
või energia leke. Objektiivsed põhjused 
– vanus ja käivitustsüklite arv – 
moodustavad kõiges 10% juhtudest, mis 
sunnivad otsima uut akut. Koguni 90% 
riketest tekib oskamatuse või paigaldusel 
tehtud vigade tõttu.

Vastus eksperimendi alguses formuleeritud 
küsimusele, mille poolest erinevad 
autoomanikele hästi tuntud ja turule 
hiljuti ilmunud odavamad analoogid on 
see, et suur osa erinevate kaubamärkidega 
märgitud akudest toodetakse samas 
vabrikus, identsete tehnoloogiate järgi, 
kasutades samu materjale. Boschi, Varta ja 
AD akud toodetakse samas kohas, erineb 
ainult nende hind ja müüjapoolne garantii.  
Näiteks AD akudele antakse kolmeaastane 
garantii, mis 12 kuu võrra pikem, kui 
teistel tootjatel.

Kasutusjuhend

1. Ettevalmistus
Aku on täidetud happega, täislaetud ja 
kasutusvalmis. Happe tihedus on 1.28±
0.01 kg/l, pinge klemmide vahel -12.5 V (6 V 
akudel 6.2 - 6.4 V) temperatuuril
+25°C.
2. Hoidmine ja transportimine
Hoida jahedas ja kuivas kohas. Aku tuleb 
kindlasti panna laadima, kui happe
tihedus on väiksem kui 1.21 kg/l või kui pinge 
12,4 V, 6 V akudel on - 6.2 V. Hoidke
akud horisontaalasendis ja transportimisel 
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asetage nii, et nad ei kukuks ümber.
Eemaldage pluss-pooluse kaitsekaas siis, kui 
aku on paigaldatud ja kinnitatud
sõidukis ning ainult enne aku ühendamist 
sõiduki elektrisüsteemiga. Asetage
uue aku pealt võetud kaitsekaas vana aku pluss- 
poolusele. Sellisel viisil kaitsete
akut juhusliku lühiühenduse eest.
3. Aku sõidukile paigaldamine
• Kui sõiduki või täiendava elektriseadme 
(audio aparatuuri, signalisatsiooni, 
kommunikatsioonivahendite) tootja ei esita 
erinõudeid või tingimusi, siis:
• Lülitage välja mootor ja kõik seadmed, mis 
tarbivad elektrit.
• Kasutades metallriistu vältige lühiühendust.
• Kõigepealt ühendage lahti miinusklemm, 
seejärel plussklemm.
• Keerake lahti ja eemaldage aku hoidik.
• Eemaldage vana aku ja paigaldage selle kohale 
uus aku.
• Keerake aku hoidik kinni ja pingutage nii, et 
aku ei logiseks ja püsiks kindlalt
oma kohal.
• Puhastage aku poolustelt ja juhtmete 
klemmidelt tinaoksiid ja mustus ning
määrige selleks ettenähtud määrdega (kui ei 
tea, millist määret kasutada,
pöörduge müüja poole).
• Kõigepealt ühendage plussklemm seejärel 
miinusklemm. Kontrollige, kas
klemmid on piisavalt pingutatud.
• Kui vana aku küljes on lisaosi (pooluse kaas, 
gaasimahuti, nurkvõll, toru,
hoidikud, korgid jm), eemaldage need osad 
vana aku küljest ning vajadusel
kinnitage uue aku külge.
• Jätke vähemalt üks gaasiava lahtiseks (see 
kehtib ka vana aku kohta).
4. Laadimine
• Ühendage aku lahti ning eemaldage 
sõidukist.
• Ärge laadige akut eluruumides ja võimalike 
lahtise tule või sädemete allikate
läheduses.
• Ruume tuleb hästi tuulutada; temperatuur ei 
tohi langeda alla +10°C.
• Kasutage ainult selleks ettenähtud püsivoolu 
laadijat. Lugege hoolikalt läbi
laadija tootja soovitused ja pidage neist kinni.
• Ühendage aku pluss-poolus laadija 
plussklemmiga ja miinus-poolus laadija
miinusklemmiga.
• Laadija tuleb sisse lülitada ainult pärast aku 
ühendamist ja lülitada välja pärast
laadimise lõpetamist ja enne aku lahti 
ühendamist.

• Soovitav laadimisvool (amprites, A): 1/10 
aku mahtavusest (Ah).
• Kui happe temperatuur tõuseb üle 55°C või 
pinge rohkem kui 16.3 V ja 6 V akudel
- 8.1 V, vähendage laadimisvoolu.
• Tühjenenud akut tuleb laadida vähemalt 20 
tundi. Mõnikord võib laadimine
võtta aega kuni kaks ööpäeva.
• Täiesti laetud aku happe tihedus on 1.28+ 
0.01 kg/l ja pinge klemmide vahel on
12,6 V temperatuuril +25°C, vahetult pärast 
laadija lahti ühendamist - 14-14,2 V,
6 V akudel - 6.3 V.
• Aku on täis laetud, kui happe tihedus ja 
laadimispinge kahe tunni jooksul enam
ei tõuse.
• Kontrollige elektrolüüdi taset ning vajadusel 
lisage destilleeritud vett. Ärge
kunagi valage hapet või elektrolüüti. 
Elektrolüüt on valatud tehases ning aku
ekspluatatsiooni jooksul pole vaja seda 
“tugevdada” või vahetada.
5. Hooldus
• Aku peab olema puhas ja kuiv.
• Kontrollige regulaarselt elektrolüüdi taset aku 
sektsioonides ning vajadusel
lisage destilleeritud vett (elektrolüüdi taset 
tuleb kontrollida kui aku on täis
laetud). Elektrolüüdi tase peab olema 
tinaelementide plokist 10 mm võrra
kõrgemal. Kui vett on vaja lisada sageli ja 
suurtes kogustes, siis kontrollige
generaatori pingereleed.
• Sõiduki akulaadimisseade peab töötama 
hästi. Kui mootor töötab, peab pinge
ühendatud aku poolustel olema vahemikus 
13.9 V kuni 14.4 V, 6V akudel –alates
6.9 V kuni 7.3 V, 24 V süsteemidel – alates 
27.6 V kuni 29.2 V sõltumata sellest, kas
on ühendatud täiendavad elektritarbijad (kaug- 
ja lähituled, klaasisoojendus,
ventilaator, konditsioneer, audio aparatuur jne) 
või ei ole. Kui akut
ekspluateeritakse rasketes tingimustes 
(sõidetakse linnas, kasutatakse tulesid
või palju elektrit tarbivat seadet, suures 
kuumuses või külmas) tuleb iga kuu
kontrollida aku seisundit ning vajadusel 
täiendavalt laadida. 24 V süsteemide
puhul tuleb ühtlaste tingimuste tagamiseks 
vähemalt kord kuus vahetada akud
omavahel.
• Ärge jätke tühja akut laadimata, vaid pange 
aku koheselt laadima. Kui aku
tühjeneb täielikult, algab aku füüsiliste-
keemiliste omaduste tõttu tinaplaatides
oleva aine lagunemine. See protsess on 
pöördumatu, seetõttu tühjenenud aku

kaotab kiiresti mahutavust ja võimsust.
• Ärge kasutage mingeid täiendavaid kemikaale 
ja niinimetatud “parandajaid”.
• Kui elektrolüüdi tihedus on alla 1.21 kg/l või 
pinge on väiksem kui 12.3 V ja 6 V
akudel väiksem kui 6.15 V, tuleb aku panna 
ilmtingimata laadima.
• Ärge jätke laadimata akut külma kätte. Aku, 
mille pinge on 12V, 6 V akudel - 6 V,
elektrolüüdi tihedus 1.140 kg/l, külmub -15 
°C temperatuuril, päris tühi aku võib
külmuda -10 °C temperatuuril. Tekkinud 
jääkristallid lõhuvad tinaplaatide
aktiivmassi. Kui sõidukit ei kasutata, ei tohiks 
signalisatsiooni jätta sisselülitatuks
kauemaks, kui 15 päeva.
• Ärge jätke sõidukit mittevajalike sisselülitatud 
elektrit tarbivate seadmetega.
Lähituled tühjendavad täislaetud 55Ah 
mahutavusega aku 4-6 tunni jooksul.
• Kõikidel juhtudel, kui aku tühjeneb sellisel 
määral, et sõidukit pole võimalik
käivitada, laadige ilmtingimata akut 
statsionaarse laadijaga (sõiduki generaator
pole aku täislaadimiseks võimeline).
6. Abikäivitamine teise sõiduki aku abil
• Kasutage ainult selleks ettenähtud 
spetsiaalseid juhtmeid.
• Mõlema sõiduki elektrisüsteemi pinge peab 
olema sama.
• Mõlema sõiduki mootorid peavad olema 
välja lülitatud.
• Ühe juhtmega ühendage mõlema aku pluss-
poolused. Teise juhtme üks ots
ühendage abistava sõiduki aku miinus-
poolusega ja teine ots ühendage
käivitamist vajava sõiduki kerega nii et puutuks 
kokku palja metalliga ning
ühendamis koht oleks akust eemal. Juhinduge 
sõiduki käivitamise juhendist.
Püüdke käivitada sõidukit mitte kauem kui 15 
sekundit.
• Ühendage juhtmed lahti vastupidises 
järjekorras.
7. Kui akut ei kasutata
• Ilmtingimata laadige aku täis ning hoidke 
jahedas ja kuivas kohas (kui
õhutemperatuur on 0 °C ringis, siis 
iseeneslikku tühjenemist praktiliselt ei
toimu). Kui jätate aku sõidukisse, mida ei 
kasutata, siis ühendage miinusklemm
lahti.
• Kontrollige aku seisundit iga 3 kuu tagant 
ning vajadusel laadige täiendavalt
(vt. p 4). Aku, mida ei kasutata, võib 
iseenesliku tühjenemise tõttu kaotada
ööpäeva jooksul kuni 1% oma mahutavusest ja 
seda ei peeta tootmisdefektiks.
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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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Täiustatud tehnoloogiad tugevdavad VARTA®  
tooteportfelli, et täita kasvava turu nõudmisi

Pilt 1. Uus VARTA®Promotive EFB aku

Pilt 2. Uue VARTA Promotive EFB aku läbilõikejoonis

Pilt 3. Uus VARTA Silver Dynamic AGM Pilt 4. Uus VARTA Blue Dynamic EFB

Uudne, ainulaadse happe 
tsirkulatsioonipumbaga VARTA 
Promotive EFB aku

Johnson Controls on auto- ja 
ehitustööstusele spetsialiseerunud globaalne 
tööstusettevõte, mis on turule toonud uudse, 
EFB tehnoloogial põhineva VARTA aku – 
see on suurtele kommertsveokitele mõeldud 
innovaatiline aku, mis vastab tänapäeva 
veokijuhtide ja autoparkide nõuetele.

Suurte kommertsveokite akudele 
esitatavad nõuded suurenevad pidevalt. 
Tänapäeva veokid on varustatud 
paljude elektroonikaseadmetega, nagu 
meelelahutussüsteemid, külmikud ja 
mikrolaineahjud. VARTA Promotive EFB on 
esimene veoki EFB aku, mis on varustatud 
ainulaadse happe tsirkulatsioonipumbaga 
ning mis on spetsiaalselt välja töötatud 
võimsatele kommertsveokitele, millel 
on suur võimsustarve ning kõrged 
vibratsioonikindluse nõuded, sealhulgas 
paigaldus raami lõppu. Aku tehnoloogilised 
omadused garanteerivad parema 
toimivuse ja töökindluse. Uudne happe 
tsirkulatsioonipump takistab tõhusalt happe 
kihistumist. Promotive EFB kestab kauem 
kui ükskõik missugune teine, praegu turul 
saadavalolev aku konstruktsioon. Olles 
valmistatud vastavalt Euroopa kõrgeimatele 
kvaliteedistandarditele, varustab Promotive 
EFB kommertsveokeid usaldusväärselt 
energiaga ning vähendanb oluliselt 
seisakuaega.

Ainulaadne happe tsirkulatsioonipump on 
VARTA etalontehnoloogia, mis garanteerib 
parema happeringluse ja hoiab laadimise 
kasuteguri kõrgeimal tasemel. Aku peab 
vastu palju kauem ja tõrkeoht on oluliselt 
vähenenud. “Tänu uuele Varta Promotive 
EFB akule saavad hulgimüüjad ja autopargid 
varustada oma kliente uudse tehnoloogiaga, 
mis vastab kaasaegse veoki nõudmistele, 
tagab suurema töökindluse ja aitab vältida 
rikkeid,” räägib Euroopa, Lähis-Ida ja 
Aafrika piirkonna järelturu valdkonna 
asepresident ja tippjuht Florence Bailleul.

Uued EFB ja AGM akud – suurem valik 
VARTA® autoakusid

Dynamic sarja kolmikut (BLACK, BLUE 
ja SILVER) on täiendatud kahe tipptasemel 
tehnoloogiaga – AGM ja EFB. “Tänapäeval 

küsivad tarbijad järjest rohkem Euroopas 
valmistatud keskkonnasõbralikke ja 
kvaliteetseid tooteid,” räägib Bailleul. 
“Johnson Controls on tunnustanud 
autojuhtide muutunud ootusi ning lisab 
oma tooteportfelli täiustatud tehnoloogiad, 
et pakkuda keskkonnasõbralikul viisil 
valmistatud suurema laadimistsüklite arvuga 
akusid.”

Tootevalikusse äsja lisatud akud VARTA 
BLUE DYNAMIC EFB ja VARTA SILVER 

DYNAMIC AGM on ideaalne lahendus 
kõrgtehnoloogiaga varustatud maksimaalse 
energiatarbega autodele ning täiuslik 
lahendus ka Start-Stop-tehnoloogiaga 
autodele. Mõlemad akud on suurema 
laadimistsüklite arvuga ning paistavad 
silma töökindluse ja suure käivitusvõimsuse 
poolest. AGM ja EFB on läbinud 
märkimisväärselt puhta tootmisprotsessi 
20% väiksema energiakulu ja 20% väiksema 
kasvuhoonegaasiheiteta.
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BLUE DYNAMIC EFB 
EXTRA POWER

Parim aku kõigi suure võimsustarbega rakenduste jaoks.

• Rohkem laadimistsükleid võrreldes tavalise akuga
• Mõeldud traditsioonilise Start-Stop-funktsiooniga 

sõidukitele
• VARTA® EFB (Enhanced Flooded Battery) püsivalt suure 

võimsusega aku hästi varustatud autodele
• Puhas tootmine – 20% vähem energiat ja 20% väiksem 

kasvuhoonegaasiheide. Kinnine taaskasutusahel – aitab 
säilitada ressursse, kaitstes samal ajal keskkonda.

• PowerFrame võretehnoloogia tagab suure käivitusvõimsuse 
ja töökindluse

SILVER DYNAMIC AGM 
PREMIUM POWER

Võrratu toimivusega esmaklassiline aku.

• Rohkem laadimistsükleid võrreldes tavalise akuga
• Mõeldud täiustatud Start-Stop-funktsiooni ja 

regeneratiivpidurdusega võimsate mootoritega sõidukitele 
ning hästi varustatud autodele

• Puhas tootmine – 20% vähem energiat ja 20% väiksem 
kasvuhoonegaasiheide. Kinnine taaskasutusahel – aitab 
säilitada ressursse, kaitstes samal ajal keskkonda

• PowerFrame võretehnoloogia tagab suure käivitusvõimsuse 
ja töökindluse

• Tänu oma konstruktsioonile aku ei leki, isegi purunemisel 
mitte

VSSP 2.1 võimaldab töökodadel akusid 
kiiresti välja vahetada

Lisaks sellele demonstreerib Johnson 
Controls järgmise põlvkonna 
hooldusprogrammi VARTA Start-Stop 
Service Program (VSSP 2.1). VSSP 
2.1 võimaldab töökodadel akusid välja 
vahetada kiiresti ja lihtsalt. Tänu uuele 
integreeritud offline-funktsioonile 
töötab seade ilma internetiühenduseta, 
võimaldades paindlikku kasutamist igas 
töökojas. Kiirem, optimeeritud menüü 
navigeerimine ja illustreeritud juhised 
tagavad akude kompleksse väljavahetamise 
kasutajasõbralikul viisil.

“Uudsed tehnoloogiad tugevdavad 
VARTA tooteportfelli, võimaldades 
täita kasvava turu nõudmisi,” räägib 
Bailleul. “Me pakume terviklikku toote- 
ja teenusevalikut, et täita muutuva turu 
ootusi ja nõudeid.”

Ettevõttest Johnson Controls Power 
Solutions

Johnson Controls Power Solutions on 
maailma juhtiv ettevõte, kes toodab 
pliihappeakusid ja uudse tehnoloogiaga 
akusid Start-Stop-, hübriid- ja 
elektrisõidukitele. Meie 50 tootmis-, 
ümbertöötlemis- ja müügikeskust 

tarnivad juhtivatele autotootjatele ja 
järelturu jaemüügiettevõtetele kogu 
maailma pliihappeakudest rohkem 
kui ühe kolmandiku. Oma uuenduste 
kaudu rajame kaasaegse akutööstuse 
hübriid- ja elektrisõidukitele. Olime 
esimene ettevõte maailmas, kes hakkas 

tootma liitiumioonakusid masstootmises 
olevatele hübriidsõidukitele. Meie 
pühendumist jätkusuutlikkusele kinnitab 
meie suutlikkus maailmaklassi tasemel 
tehnoloogia, tootmise ja ümbertöötlemise 
vallas.

Pilt 5. Uued VARTA akud
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Professionaalsed ja kvaliteetsed CRC tooted

CRC on tuntud professionaalidele kasutamiseks mõeldud aerosoolide ja määrdeainete, korrosioonitõrjevahendite ja keemiliste 
hooldusvahendite tootjana.  

Me oleme enda üle uhked, sest suudame tagada oma toodete kõrge kvaliteedi, suurepärase toimivuse ja vastavuse standardite 
nõuetele. Meie tootearenduse meeskond töötab pidevalt välja uusi tooteid ning täiustab olemasolevaid, et hõlbustada teie tööd 
ning aidata teil töötada kiiremini ja ohutumalt.

Ettevõtte CRC Industries kohapealne tootmine võimaldab tagada kontrolli kõigi tootmisprotsesside üle. Kõik toormaterjalid ja kogu 
lõpptoodang on allutatud rangeimatele katsetele meie kvaliteedikontrolliosakonna poolt. Proovivõtmine igast partiist tagab ühtse 
kvaliteedi ja toimivuse.

ISO 9001:2008 CRC omab ISO 9001:2008 sertifikaati ning järgib rangeimaid kvaliteedinorme tootearendustöö kõigis 
valdkondades.

Ettevõtte CRC Industries tootmine omab ISO 9001 sertifikaati (ISO: Rahvusvaheline 
Standardiorganisatsioon) juba 1996. aastast. ISO sertifikaadi hüved jõuavad meie klientideni toodete ja 
teenustega, mis on esmaklassilise kvaliteediga, keskkonnahoidlikud, ohutud ja töökindlad.

AD Baltic tahab Teid aidata sõiduautode remonditöödel ja vähendada mitmesuguste vigade tõenäosust, tõhusalt kaitsta 
mitmesuguseid komponente võimaliku keskkonna- ja temperatuurimõju või kulumise eest. AD poolt pakutavate toodete hulgast 
leiate:

„CRC 5-56“ 
Tootekood: 5-56 300 ML

Universaalne määrdeaine;

Tõrjub niiskuse;
Kaitseb elektririkete eest;
Määrib, vabastab roostetanud ja 
korrodeerunud kinnitusdetailid ja 
mehaanilised komponendid;
Kaitseb niiskuse ja korrosiooni eest.

„CRC Copper paste“ (vasemääre) 
Tootekood: COPPER PASTE 300 ML

Kaitseb polte, tihendeid ja muid 
ühendusosasid kinnikiilumise eest;
Vastupidav väga kõrgetele 
temperatuuridele;
Veekindel;
Paistab silma korrosioonivastaste 
omadustega.

„CRC Brakleen“ 
Tootekood: BRAKLEEN 500 ML

Tugevatoimeline ja kiiresti kuivav 
puhastusvahend piduritele;
On mõeldud kiireks ja tõhusaks mustuse, 
määrdeainete, piduriklotside tolmu ja muu 
mustuse eemaldamiseks;  
Ei jäta jääke;
Sobib piduri- ja siduriketaste 
puhastamiseks.

„CRC Multilube“ 
Tootekood: MULTILUBE 500 ML

Multifunktsionaalne määrdeaine;
Veekindel, vastupidav vibratsioonile ja 
kõrgele survele;
Määrdeaine viskoossus tagab hea 
nakkuvuse määritava pinnaga ja ei lase 
määrdel tilkuda;
Sobib suurepäraselt ilmastikutingimuste 
mõju eest kaitsmata kohtade määrimiseks.

„CRC air sensor clean“
Tootekood: AIR SENSOR CLEAN 200 ML

Vahend on mõeldud õhuvoolumõõturite 
puhastamise jaoks.
Puhastab tõhusalt ja taastab 
õhuvoolumõõturi sensorite tundlikkust, 
kergendades sel viisil mootori käivitamist 
ning taastab selle sujuva töö. 

„CRC Rost flash“ 
Tootekood: ROST FLASH 500 ML

Kiiresti vabastab korrosiooni poolt 
mõjutatud kinnitusdetailid;
Muudab rooste- ja mustusekihi praguliseks 
tugeva termolöögiga (kuni -40 ˚C); 
Vabastab metalldetailid, mis on kinni 
kiilunud mustuse, rooste, korrosioonikihi või 
kuivanud konsistentsete määrete tõttu;
Imendub kiiresti.



27

Hooajalised tooted



28

Soovitused autoremonditöökodadele

Pidurimüra

Pidurimüra on üks peamisi töökoja külastamise põhjuseid. See võib olla keeruline probleem, mida on tihti raske lahendada. 

MIS ON PIDURIMÜRA?

Pidurimüra tekib tavaliselt vibratsioonist, mis tuleneb rehvi ja šassii ühenduse vahelisest alast. Müra tekitajaks peetakse tavaliselt 
piduriklotsi, kuid müra tegelik tekitaja võib olla mistahes komponent rattalaagrist kuni kuulühenduseni. Mõningane vibratsioon 
pidurisüsteemis on normaalne, kuid tavaliselt ei ole see nii intensiivne, et see oleks kuulda.

MADALA SAGEDUSEGA 
VIBRATSIOON — MÜRISEMINE

KIRJELDUS

Tume müra, mille sagedus on alla 300 Hz.

PÕHJUSED 

• Vähene vastupidavus (kehv paigaldus 
rummule või on ketta paksuse erinevused 
liiga suured).

• Kahjustunud ketas.

LAHENDUS

Asendage ketas ning puhastage ja määrige 
pidurikoostu pinnad vastavalt sõiduki 
tootja juhistele.

KESKMISE SAGEDUSEGA 
VIBRATSIOON — VINGUMINE

KIRJELDUS

Müra, mille sagedusvahemik on  
300–5000 Hz.

PÕHJUSED

• Pidurisadula kolvi “kleepuv” liikumine.

• Ketta tööpindade mittetasapinnaline 
liikumine.

• Halvasti paigaldatud piduriklotsid.

• Müravastaste elementide (nt seibide) 
ebakorrektne paigaldus.

• Ketas on liiga õhuke.

LAHENDUS

• Puhastage ja määrige pidurisadula 
komponendid.

HÕÕRDEPINNAL OLEVATE MÄRKIDE 
LUGEMINE

Hõõrdepindade välimus annab häid vihjeid 
selle kohta, mis võivad olla müra tekkimise 
põhjused. Tõstke sõiduk üles, eemaldage 
piduriklotsid ja uurige hõõrdepindu, et 
analüüsida võimalikke probleeme. Allpool 
toodud viis sümptomit on seotud müraga.

OTSAST KITSENENUD KLOTSID 

VÄLIMUS

Ebaühtlane kulumine, otsast kitsenenud 
klotsid.

KIRJELDUS

Deformeerunud sadul, sadula külgede 
kinnijäämine, liiga suur sadulavahe.

TAGAJÄRG

Klotside enneaegne kulumine, ebaühtlane 
pidurdussurve, müra.

ABINÕU

Vahetage piduriklotside komplekt, teostage 
sadula hooldus ja remont.

EBAÜHTLANE KULUMINE

VÄLIMUS

Ebaühtlane kulumine klotsi pinnal.

KIRJELDUS

Ebaühtlaselt kulunud piduriketas 
(kulumisjälg on ketta pinnal näha).

TAGAJÄRG

Vingumine ja mürisemine, klotside 

• Kontrollige, et ketta tasapinnalisuse (kui 
see on rummule paigaldatud) tolerants 
oleks maksimaalselt 0,1 mm.

• Puhastage rummu pind, sõiduki ketta 
pind.

• Asendage ketas ja veenduge, et 
piduriklotsid, seibid ja muud tarvikud on 
nõuetekohaselt paigaldatud.

• Kaaluge müra vähendamist spetsiaalselt 
müra vähendavate seibide või 
piduriklotside abil.

KÕRGE SAGEDUSEGA VIBRATSIOON 
— KRIIKSUMINE

KIRJELDUS

Müra, mille sagedus on üle 5 kHz.

PÕHJUSED 

Vinguva müra kõige sagedasem põhjus on 
molekulaarne vibratsioon hõõrdematerjalis 
piduriketta paigaldamise ajal.

LAHENDUS

Asendage piduriklotside komplekt. 
Kontrollige ka, et teised tarvikud 
(nt pidurisadulate klambrid) oleksid 
nõuetekohaselt ja õigesti kinnitatud.

VÄGA KÕRGE SAGEDUSEGA 
VIBRATSIOON — ULTRAHELI

KIRJELDUS

Müra, mille sagedus on üle 12 kHz, mis on 
inimese kuuldeulatusest kõrgem.
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enneaegne kulumine.

ABINÕU

Vahetage pidurikettad ja -klotsid. 

EBAÜHTLANE KULUMINE TELJES 

VÄLIMUS

Ühe või mitme piduriklotsi liigne kulumine 
teljekomplektis.

KIRJELDUS

Sadulavarraste või kolvi kinnijäämine.

TAGAJÄRG

Sõiduk kaldub pidurdamisel ühele küljele, 
ebaühtlane ja kiire klotside kulumine, 
vingumine ja mürisemine.

ABINÕU

Teostage kõikide sadula liugurite ja kolbide 
hooldus, vahetage piduriklotsid. Kontrollige 
kettaid.

KAHJUSTATUD ALUSPLAAT

VÄLIMUS

Kahjustatud alusplaat.

KIRJELDUS

Ebakorrektne koostamine, liigse jõu 
rakendamine paigaldamisel.

TAGAJÄRG

Ebaefektiivne pidurdamine, ebaühtlane 
kulumine, müra ja mürisemine.

ABINÕU

Vahetage kogu piduriklotside komplekt.

KOLVIKAHJUSTUS

VÄLIMUS

Kolvikahjustus müravastastel elementidel 
(kummikate / seibid).

KIRJELDUS

Kolb ei tõmbu täielikult sisse, ränk 
pidurdamine.

TAGAJÄRG

Ülekuumenemine, müra.

ABINÕU

Vahetage piduriklotside komplekt, teostage 
sadula hooldus.

MÜRAPROBLEEMIDE VÄLTIMINE

Lihtsaimaks probleemide vältimise viisiks 
on piduriklotside ja pidurisadula korrektse 
kokkupaneku tagamine.

Nõuanded korrektseks kokkupanekuks:

• Puhastage kõik sadula liugurid ja vardad.

• Tugeva rooste või saaste korral võib 
pidurisadula ja piduriklotsi tugidetailide 
puhastamiseks kasutada ainult 
smirgelpaberit. 

Märkus: kui sadul kergesti ei liigu, võib see 
põhjustada piduriklotside otsa kitsenemist 
või ebaühtlast kulumist teljes, mis tekitab 
vingumist ja mürisemist.

• Vardad peavad olema korralikult 
määritud, et tagada vaba liikumine ning 
vältida varda kinnijäämist sadula korpusse. 
Lisaks sellele kontrollige liugvarda 
kummiosade seisukorda, et vältida vee 
sissepääsu. 

Märkus: kui vardaid ei määrita, võivad 
need kinni jääda, põhjustades otsast 
kitsenevat kulumist ja müraprobleeme. 
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Mitmikkiilrihmakomplektid koos generaatori 
vabajooksusiduri rihmarattaga

Paljud töökojad puutuvad üha sagedamini kokku abiseadmete veorihma enneaegse purunemisega. Selles brošüüris keskendume 
VW 1.9 Tdi mootorile ning SKF näitab kõigi süsteemi kuuluvate komponentide lihtsat väljavahetamist. 

VKMV 4PK855 VKM 31059

VKM 03107

VKM 31013

VKMV 5PK1432

VKMAF 31020-1

Audi A4 (8D2, B5) / A4 Avant (8D2, B5)  
A6 / A6 Avant (4B, C5)

1.9 TDI 
1.9 TDI

AJM, ATJ 
AJM

Skoda Superb (3U4)
1.9 TDI 
2.0 TDI

AVB, AVF, AWX, PBZ, 
BSV, BSS

VW Passat (3B2, 3B3) / Passat Variant 
(3B5, 3B6)

1.9 TDI 
2.0 TDI

AJM, ATJ, AVB, AVF, 
AWX, BGW, BHW

See hõlmab ka generaatori rihmaratast (FAP), mis on osutunud 
abiseadmete rihmapinguti rikke üheks peamiseks põhjuseks. 
Enneaegsete purunemiste ohu vähendamiseks soovitab SKF 
vahetada kõik abiseadmete komponendid välja samaaegselt, 
kõrvaldades mis tahes tulevased garantiiga seotud probleemid.

NB! Mõned brošüüris kasutatud fotod on ainult illustratiivsed.

Märkus. Järgige alati sõidukitootja juhiseid, kui vahetate mootoril 
välja eespool nimetatud komponente!

VW 1.9 Tdi abiseadmete veorihma väljavahetamise juhised

1. Ühendage lahti 
aku ja eemaldage 
viskosidurilt ventilaator. 
Lõdvendage 
pingutusrulli, 
seejärel eemaldage 
mitmikkiilrihm ja 
pingutusrull.

4. Vahetage välja abiseadmete veorihma pingutusrull (VKM 31013), järgides 
täpselt kõiki sõidukitootjate juhistes kindlaksmääratud pingutusmomendi 
spetsifikatsioone. Vt täpsemaid juhiseid ja nõuandeid brošüürist „SKF Pole 
Position“ #6 (VKMA 31020)!

2. Lõdvendage 
ettevaatlikult 
pingutusrulli ja rihma 
pinget, kasutades 
19 mm mutrivõtit. 
Kui vahetate 
generaatori rihmaratast 
(FAP) tööpingil, 
siis eemaldage 
mootorikate.

3. 
Eemaldage 
rihm ja vana 
pingutusrull.

5. Vahetage välja 
pingutusrull (VKM 
31059), järgides 
täpselt kõiki 
sõidukitootjate 
juhistes 
kindlaksmääratud 
pingutusmomendi 
spetsifikatsioone.
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Selles etapis võib tehnik eemaldada generaatori ja paigaldada uue generaatori rihmaratta tööpingil või olenevalt lõtkust eemaldada 
vana rihmaratta ja paigaldada uue rihmaratta sõiduki peal.

Paigaldamine sõidukil

SKFi tööriistakomplekti VKN 350 kasutamine:

Eemaldage vana rihmaratas:

Paigaldage uus rihmaratas VKM 03107, kasutades pingutusmomenti kuni 80 Nm. Vahetage välja kaas ja paigaldage uus 
mitmikkiilrihm VKMV 5PK1432.

Pöörake abiseadmete ajamisüsteemi kaks korda, kontrollides samal ajal rihma joondust. Paigaldage uus väntvõlli kaas ja veorihm 
VKMV 4PK855 ning reguleerige vastavalt tootja juhistele.
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• Eemaldage generaator vastavalt sõidukitootjate juhistele ning kinnitage see pehmesulamist (alumiinium) haaratsitega rakisesse.

• Olge generaatori kinnitamisel rakisesse ettevaatlik, et vältida generaatori korpuse kahjustamist!

Paigaldamine tööpingil

Eemaldage vana rihmaratas ja paigaldage uus VKM 03107. Pingutusmoment kuni 80 Nm.

Paigaldage uus kaas ja kinnitage generaator mootori külge vastupidises järjekorras selle eemaldamisele. Seejärel 
paigaldage uus mitmikkiilrihm VKMV 5PK1432.

Pöörake abiseadmete ajamisüsteemi kaks korda, kontrollides samal ajal rihma joondust. Paigaldage uus väntvõlli kaas ja 
veorihm VKMV 4PK855 AC ning reguleerige vastavalt tootja juhistele. Maa viimaseks!  

Meie veepump on 
hammasrihma komplektis.
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Maa viimaseks!  
Meie veepump on 
hammasrihma komplektis.
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Kvaliteedist täpsemalt: Boschi vahetusstarterid
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Kvaliteedist täpsemalt: Boschi vahetusgeneraatorid
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EPS SPIDAN® süsteemid, mis on loodud rooliajami võimendamiseks

Ainuüksi Euroopa teedel veereb rohkem kui 80 miljonit autot, mille roolisüsteeme juhivad elektrilised komponendid. Tänu 
suurele efektiivsusele ja väikesele kütusekulule võrreldes hüdrauliliste sõlmedega, domineerib autotootjate konstruktsioonilistes 
lahendustes esimene variant.

Püüdes vähendada rooli keeramiseks 
vajalikku jõudu, kui auto seisab, sõidab 
väikesel kiirusel või seda manööverdatakse, 
varustatakse tänapäeval aina rohkem ja 
rohkem autosid roolivõimendiga, mida 
toetab elektriajam auto mootori poolt 
ülekantava momendi asemel.

Rooli elektriliste komponentide nõudlus 
kasvab kiiresti samuti ka sõltumatul 
varuosade turul. SPIDAN märkas õigel 
ajal uue vajaduse tundemärke ja pakub 
selle toote valikut väikese, kompaktse 
ja keskmise klassi autodele. Meie poolt 
uuendatud elektrohüdrauliliste (EHPS) 
ja elektromehaaniliste roolisüsteemide 
(EPS) paletti pidevalt laiendatakse ja 
praegu hõlmab see enam kui 100 toodet, 
mis sobivad erinevate tüüpide seitsmesaja 
seitsmekümnele (770) sõiduautole.

SPIDAN elektrilised roolisambad on 
tehases professionaalselt restaureeritud 
pidades kinni kõige rangematest 
kvaliteedinõuetest. Protsess tugineb 
kontrollitud OE tootmisstandarditele, mis 
on kohustuslikud ohutusega seotud sõlmede 
puhul. Lisaks koostavad GNK spetsialistid 
monteerimisjuhendeid konkreetse sõiduki 
jaoks, soovides anda parimat tehnilist tuge 
nende keeruliste tehnoloogiaga detailide 
vahetamisel.

Elektriga varustatud roolisüsteem on rooli 
elektriline abi, mis käivitub ainult siis, 
kui roolirattast keeratakse. Süsteemi võib 
kohandada, et see vastaks täpselt liigutuse 
võimendamise vajadusele, see aga tähendab, 
et see käivitub siis, kui tõepoolest läheb 
tarvis juhtimise manöövreid, võimaldades 
sellisel viisil kokku hoida kütust kuni 
0,25l/100km võrreldes harilike hüdrauliliste 
roolisüsteemidega.

Elektriajami oluliseks eeliseks on ka see, 
et roolisüsteem võib olla valmistatud 
individuaalselt kohandatud konstruktsiooni 
järgi ja olla samuti ühendatud 
abisüsteemidega. Juhtimisplokk võimaldab 
muuta rooliratta keeramise momenti, 

Elektrilised roolisambad

võttes näiteks arvesse sõidukiirust. See 
aitab kergesti jagu saada tavaliselt tugevast 
rooli vastupanujõust parkides autot parklas 
ja vähendada roolimomenti sõidu ajal. 
Lisaks on käesolevat juhtimissüsteemi 
võimalik kasutada ka teistel eesrindlikel 
tehnoloogiatel (näiteks, rooli automaatseks 
töölehakkamiseks ESP II süsteemiga, autode 
automaatseks parkimiseks, sõidurajalt 
kõrvalekaldumise hoiatussüsteemis jne), 
mida me aina sagedamini kaasaegsetes 
sõiduautodes kohtame.

Elektrohüdrauliline roolisüsteem 
(EHPS)

See konstruktsiooniline variant 
kasutab kõige sagedamini hüdraulilist 
jõumehhanismi. Kuid rihmaajami asemel 
kasutatakse arvuti poolt kontrollitavat 
elektrimootorit, mis suunab õli roolisamba 
sisse. See tähendab, et võimendi elektriline 

pump ei sõltu mehaanilisest rihmaajamist 
ja võib olla paigutatud mugavasse kohta, 
sõltumata mootorist.

Elektromehaaniline roolisüsteem (EPS)

See on lihtsustatud rooli elektrivõimendi 
põhimõte. Selles konstruktsioonilises 
variandis toetab ja võimendab arvutiga 
kontrollitav elektrimootor mehaanilises 
roolisüsteemis (roolisambas või ajamis) 
juhi juhtimisliigutusi. Protsess toimib 
ilma hüdraulikata, see tähendab võimendi 
pumbata, süsteemi torudeta, mis lähevad 
pumbast rooli ajamisse ja sealt tagasi ning 
ilma hüdraulilise vedelikuta. See tähendab, 
et õli ei hakka lekkima mehaanilise vigastuse 
korral, näiteks siis, kui toimub avarii. Sellisel 
viisil võimendab elektrimootor mehaanilisi 
rooliratta liigutusi, mis nõuavad toetavat 
lisajõudu.

Roolivõimendi elektrilised pumbad
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Sobivalt pakendatud 
Kasutatakse asendusosa jaoks mõeldud 
pakendit

Pole määrdunud 
Vanad osad on puhastatud/puhtad, ilma 
määrdeõli jäägita

Pole roostetanud 
Ilma korrosioonikahjustusteta, näiteks veega 
pesemise järel

Pole kahjustatud 
Liigse jõu kasutamise tunnusteta, 

transportimise käigus tekkinud 
kahjustusteta, ebasobiliku lahtimonteerimise 
tunnusteta

Täiskomplekteeritud 
Komplektatsiooni koostis vastab uuele 
asendusosale

Pole katkine 
Vanad osad pole lahti monteeritud, eriti 
elektroonilised komponendid

Pole remonditud 
Kasutatud osad pole struktuuriliselt 
muudetud (vastav seeria, ilma tuunimiseta)

Kaaned/korgid 
Eemaldada kaitsekaaned/korgid 
asendusdetaililt ja asetada tagastatavale 
detailile

Kahjustusteta korpus 
Korpus ilma väliste vigastusteta/
kriimustusteta

Kahjustamata ühendused 
Pole katkirebitud, katkised või ülessulanud

Detaili number on loetav 
On nähtav unikaalne 
identifitseerimisnumber

EPS varuosa tagastuskriteeriumid

Mittetagastatav Tagastatav
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Autoturu ülevaade, 2014. aasta III kvartal

Allikas: Autoplius.lt. Riiklik ettevõte Regitra ir autotyrimai (Autouuringud)

Leedu

Läti
Eesti

2014. 
aasta III kvartal

2013. 
aasta III kvartal

- 5,0 

- 1,2

- 0,3

7,3

3,0

1,3

12,3

4,2

1,5

Käesoleva aasta kolmandas kvartalis veeti 
Leedus ühe uue auto kohta sisse 7,3 
kasutatud autot, Lätis oli see suhe väiksem (3) 
ja Eestis 5,8 korda väiksem kui Leedus. Eestis 
veeti ühe uue auto kohta sisse 1,3 kasutatud 
autot. 

On märgata, et uute ja sisseveetud 
kasutatudautode suhe Leedus kahaneb. 
Võrreldes käesoleva aasta kolmandat kvartalit 
möödunud aasta sama perioodiga, on suhe 
kahanenud 12,3-lt 7,3-le. Sellist suurt 
muutust mõjutas suurenenud uute autode 
müük ja vähenenud kasutatud autode müük. 

1. Uute autode ja sisseveetud kasutatud autode suhe

Leetu sisseveetavatest autodest suurima 
osa moodustavad 6-15 aasta vanused 
autod. Peaaegu 8 autot 10-st on nimelt 
selles vanuses. Kõige sagedamini veetakse 
Leetu 11-15 aasta vanuseid autosid. 
Need moodustavad 38,7% kõikidest 
sisseveetavatest autodest. 6-10 aasta vanused 
autod moodustasid vastavalt 37,6% turust. 

Nimelt moodustavad selles vanuses sõidukid 
suurima osa Läti sisseveetavatest autodest. 
43,6% kõikidest naaberriigi piiri ületavatest 
müügiks mõeldud autodest, on 6-10 aasta 
vanused ja kolmandik autodest on 11-15 
aasta vanused.

Eestisse värskelt sisseveetavate kasutatud 
autode hulgas domineerivad samuti  6-10 
aasta vanused autod. Eestis moodustavad 
need 40,9% kõikidest värskelt sisseveetud 
autodest. Protsentuaalselt on Eestis kaks 

Vähem kui 1
aasta vanused

1 kuni 5
aasta vanused

6 kuni 10
aasta vanused

16 kuni 20
aasta vanused

11 kuni 15
aasta vanused

rohkem kui 21
aasta vanused

0,3%

1,0%

1,8%

11,5%

16,9%

26,1%

37,6%

43,6%

40,9%

+1,0%

-1,8%

-6,4%

+0,8%

+0,2%

+3,2%

38,7%

33,4%

22,9/%

10,6%

4,5%

5,8%

1,3%

0,7%

2,5%

-2,4%

+1,0%

+1,9%

+0,4%

+0,7%

+1,1%

+0,2%

+0,3%

-0,1%

Leedu

Läti
Eesti

Allikas: Autoplius.lt. Riiklik ettevõte Regitra ir autotyrimai (Autouuringud)

2. Sisseveetud kasutatud autod vanuse järgi

korda rohkem neid sisseveetavaid autosid, mille vanus on 1-5 aastat.

Selle vanuse rühma sõidukid moodustavad 26,1%, Lätis 16,9% ja Leedus ainult 11,5% kõikidest sisseveetavatest kasutatud autodest.

Leetu sisseveetavate kasutatud autode koguarv on käesoleva aasta kolmandas kvartalis neljandiku võrra väiksem, kui möödunud aastal. 
Vähenes kõikide vanuserühmade sisseveetud autode arv. Kõige rohkem, peaaegu kolmandiku võrra, vähenes 11-15 aasta vanuste 
sisseveetavate autode arv. Möödunud aasta juulis-septembris veeti Leetu 16,5 tuhat selle vanuserühma sõidukit, tänavu samal perioodil – 11,5 
tuhat. See on peaaegu 5 tuhande võrra vähem.

Märgatavalt vähenes ka värskelt sisseveetud 6-10 aasta vanuste autode arv. Neid veeti sisse 24,1% võrra vähem. 2013.a kolmandas kvartalis oli 
selle vanuserühma sõidukite arv 14,8 tuhat ühikut ja käesoleva aasta samal perioodil oli ainult 11,2 tuhat ühikut. 16-20 aasta vanuste autode 
arv vähenes 23,4% (3,2 tuhat üh.) võrra. See on 962 ühiku võrra vähem, kui möödunud aasta samal ajal.

Lätis, vastupidi suurenes või ei muutunud kõikide vanuserühmade sisseveetud autode arv. Naaberriiki veeti sisse 10,5% võrra rohkem autosid 
(kokku: 15,2 tuhat).
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3. Uute autode ost

KÕIGE ENAM EESTIS OSTETAVATE 
AUTODE HULGAS ON SAKSAS NING 
JAAPANIS TOODETUD AUTOD

Eestis vähenes kasutatud autode müük 
sarnaselt Leedule. Võrreldes teiste Balti 
riikidega, on Eestis kõige rohkem müüdavate 
kasutatud autode top 10 mitmekesisem. 
Saksamaa päritolu autod on kõige 
populaarsemad autode top 10-s. Samuti 
on TOP 10-s Rootsi (Volvo V70 / XC70), 
Jaapani (Toyota Avensis) ning USA (Ford 
Mondeo) autod.

Kõige suuremat langust (37,2%) kogesid top 
10-s Ameerika autod Ford Mondeo. Ainus 
mudel, millel õnnestus vältida langust ja 
isegi suurendada müüki oli BMW 3-Series. 
Selle mudeli autode müük kasvas peaaegu 
3% ja seda on müüdud 7 auto võrra 
rohkem, kui möödunud aasta samal ajal.

Käesoleva aasta kolmanda kvartali jooksul 
olid Balti riikides kõige populaarsema auto 
top 5-es samad nimed nagu ka möödunud 
aasta samal perioodil. Leedus ja Lätis olid 
kõige populaarsemad Volkswagen (vastavalt 
645 ühikut ja 708 ühikut) ning Eestis 
– Toyota (728 ühikut) marki sõidukid. 
Võrreldes 2013. aasta kolmanda veerandi 
andmetega, langes Toyota marki mudeli 
müük Leedus ja Lätis, Eesti aga säilitas 
oma juhtpositsiooni. Müüdavate uute 
autode hulgas on liidripositsioonil jätkuvalt 
Volkswagen. Selle marki sõidukeid müüdi 
1853 ühikut. Toyota sõidukeid müüdi 

Leedu 2014. 
aasta III kvartal

645

550

476

399

279

Volkswagen

Fiat

Škoda

Toyota

Nissan

+17,9%

+61,8%

+15,3%

+17,4%

+64,1%

708

374

371

242

235

Volkswagen

Škoda

Toyota

Ford

Peugeot

+39,1%

+108,9%

+14,5%

+4,8%

+26,3%

728

599

500

465

403

Toyota

Škoda

Volkswagen

Peugeot

Renault

+11,3%

-0,3%

+29,9%

+12,3%

-18,3%

Läti 2014. 
aasta III kvartal

Eesti 2014. 
aasta III kvartal

462

390

303

255

253

201

193

160

157

146

-14,6%

-6,5%

-0,7%

-17,5%

+2,8%

-18,0%

-24,0%

-22,3%

-37,2%

-32,4%

Volkswagen Passat

Audi A6

Bmw 5-series

Audi A4

Bmw 3-series

Volvo V70 / XC70

Volkswagen Golf / Rabbit

Toyota Avensis

Ford Mondeo

Mercedes-benz E-class

KÕIGE ENAM EESTIS MÜÜDAVATE 
KASUTATUD AUTODE TOP 10

Allikas: Autoplius.lt. Riiklik ettevõte Regitra ir autotyrimai (Autouuringud)

Siiski on Saksamaa, Volkswagen Passat, autod populaarsed kõigis kolmes Balti riigis. Sellele vaatamata, et nende müük Eestis vähenes 14,6% 
võrra, oli käesoleva aasta kolmandas kvartalis see mudel kõige rohkem müüdud autode top 10 tipus. Selle perioodi jooksul müüdi 462 
ühikut.

1498 ühikut. Leedus ja Lätis kasvas kõikide uute autode markide müük edukalt, mis pääsesid TOP 5-te. Kõige suurem hüpe oli Nissani 
müügi osas Leedus (64,1%) ning koguni 108,9% on kasvanud Škoda autode populaarsus Lätis.

Lätis müüdi Škoda marki uusi sõidukeid, võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, 195 võrra rohkem  ja kuuendast kohast 2013. 
aastal, tõusid nad teisele kohale käesoleva aasta top 5-es. Eestis koges kõige suuremat kasvu Volkswageni sõidukid – peaaegu 30 % ja 
viiendast kohast 2013. aastal, tõusid nad kolmandale kohale käesoleva aasta top 5-es. Neid sõidukeid müüdi 115 ühiku võrra rohkem.

Kõige väiksem kasv on Balti riikides fikseeritud erinevate markide autode osas. Leedus kasvas kõige vähem Škodade müük (15,3%), 
Lätis – Fordide müük (4,8 %). Eestis langes Renault’i müük 18,3% võrra.
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EESTIS KÕIGE ENAM OSTETAV UUS 
AUTO ON “ŠKODA OCTAVIA“

Vaatamata kõige suuremast langusest 
uute autode top 10-s, oli Eestis nagu ka 
möödunud aasta kolmandas kvartalis, kõige 
populaarsem mudel Škoda Octavia, mida 
müüdi 258 ühikut. Võrreldes 2013. aasta 
sama perioodiga, hüppas selle aasta teisele 
kohale top 10-s Citroen Berlingo, mida 
müüdi 199 ühikut.

Top 10-esse ilmus Dacia Duster ning hõivas 
kolmanda koha. Nende müük oli kõige 
suurem 95,7 % (180 tk.). Eestis koges kõige 
suuremat langust Toyota Avensis -12,6 %, 
võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 
ning langes teiselt kohalt kaheksandale 
kohale, oma 152 müüdud uue autoga.

BALTI RIIKIDESSE VEETI SISSE 
VÄHEM AUTOSID

Käesoleva aasta teises kvartalis veeti Balti 
riikidesse alaliseks registreerimiseks 67,1 tuhat 
uut ja kasutatud autot. See on 7,8 tuhande 
võrra vähem, kui möödunud aasta samal 
ajal (74,9 tuhat). Leedus ostetakse rohkem 
selliseid autosid, kui Lätis ja Eestis kokku – 
34,1 tuhat, 32,9 tuhande vastu.

Lätis, vastupidi Leedule, värskelt sisseveetud 
autode arv kasvas. Käesolev kvartal elavdas 
naaberriigi autoturgu 19 tuhande uue ja 
värskelt sisseveetud auto võrra.

Eestis vastupidi tõmbus uute ja värskelt 
sisseveetud autode turg kokku. Selles riigis 
müüdi 13,9 tuhat või poole tuhande võrra 
vähem selliseid autosid, võrreldes möödunud 
aasta kolmanda kvartaliga.

.

258

199

180

165

163

157

154

152

129

126

-15,4%

+37,2%

+95,7%

+1,2%

+38,1%

+14,6%

+17,6%

-12,6%

+4,9%

+34,0%

Škoda Octavia

Citroen Berlingo

Dacia Duster

Honda CR-V

Honda Civic

Nissan Qashqai

Toyota Auris

Toyota Avensis

Kia Sportage

Škoda Rapid

EESTIS ENIM OSTETAVATE 
AUTODE TOP 10

Allikas: Autoplius.lt. Riiklik ettevõte Regitra ir autotyrimai (Autouuringud)

2014. aasta III kvartal

34,1
 –tuhat

2013. aasta III kvartal

19,0
–tuhat

13,9
–tuhat

67,1
–tuhat

17,0
–tuhat

14,5
–tuhat

74,9
–tuhat

43,5
–tuhat

-26,6%

+12,2%
-3,7%

-10,5%

Leedu

Läti
Eesti
Kõik riigid

UUED JA KASUTATUD  SIISEVEETUD 
AUTOD BALTI RIIKIDESSE
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Tehnoloogia uudised

Tenneco varustab uue VOLVO XC90 esmaseeria 
Monroe® intelligentse vedrustusega 

Tenneco Inc. (NYSE: TEN) teatas täna, et Volvo kontsern on valinud viimase põlvkonna Tenneco sujuvalt reguleeritava poolaktiivse 
vedrustuse (CVSAe) oma piiratud väljalaskearvuga XC90 esmaseeria standardvarustusse.

CVSAe vedrustussüsteem suurendab 
mugavust ja parandab juhitavust, 
reguleerides pidevalt kõiki nelja 
amortisaatorit kuni 100 korda sekundis 
vastavalt muutuvatele teeoludele ja 
dünaamilisele sõidustiilile, näiteks 
kurvides, sõiduraja vahetusel, kiirendamisel 
ja pidurdamisel.  CVSAe vedrustuse 
saab lülitada vastavalt juhi soovile 
igal ajal standardrežiimist sport- või 
mugavusrežiimi, et tagada mugavam, 
dünaamilisem või sportlikum sõidustiil.

Volvo oli esimene autotootja, kes võttis 
2002. aastal Tenneco elektroonilise 
vedrustustehnoloogia oma S60R ja V70R 
mudelite standardvarustusse. Sandro 
Paparelli, Tenneco seadmete Euroopa 
peadirektor ja asepresident, ütles: 
“Pärast seda on meie koostöö Volvoga 
jätkunud paljude hilisemate mudelite ja 
põlvkondade vältel ning meil on au olla 
valitud maineka XC90 esmaseeria osade 
tarnijaks.”  

CVSAe vedrustus on lisavarustusena 
saadaval kõikidel edaspidi toodetavatel 
XC90 mudelitel, kuna Tenneco 
jätkab Volvo uue mastabeeritava 
sõidukiarhitektuuri (SPA) moodulšassii 
tehnoloogia tarnimist. “Me oleme koos 
Volvoga võtnud eesmärgiks pideva uute 
tehnoloogiate arendamise, mis aitavad 
parandada ohutust, mugavust ja jõudlust,” 
lisas Paparelli.  

Tenneco CVSA tehnoloogia on 
kasutusel 37 paljude erinevate tootjate 
sõidukimudelil kogu maailmas. Hetkel on 
arendusjärgus rakendused veel üheksa uue 
sõidukimudeli jaoks.

Monroe® intelligentne vedrustus

CVSAe on osa Monroe® intelligentse 
vedrustuse kontseptsioonist, mis 
hõlmab väikeautode adaptiivse 
vedrustuse lahendusi (DualMode) ning 
poolaktiivseid lahendusi välisklapiga 
(CVSAe), siseklapiga (CVSAi) ja kahe 

sõltumatu klapiga (CVSA2) keskklassi 
ning suurematele autodele. Valikusse 
kuuluvad ka CVSA2/Kinetic ja 
ACOCAR aktiivse vedrustuse lahendused 
luksusautodele, tippklassi sportautodele ja 
maastikusõidu võimega linnamaasturitele. 
Täiendavat informatsiooni leiate Tenneco 
koduleheküljelt.

Tenneco:

Tenneco on 8 miljardi dollarilise käibega 
ülemaailmne tootmisettevõte, mille 
peakontor asub Lake Forestis Illinoisi 
osariigis ning millel on kogu maailmas 
ligikaudu 26 000 töötajat.  Tenneco 
kuulub maailma suurimate firmade 
hulka, kes konstrueerivad, toodavad ja 
turustavad kliima- ja vedrustustooteid 
ning -süsteeme sõiduautode, veokite 
ja väljaspool teedevõrku kasutatavate 
sõidukite originaalseadmete turu ning 
järelturu jaoks.  Tenneco peamisteks 
kaubamärkideks on Monroe®, Walker®, 
XNOx™ ja Clevite®Elastomer

Uued normatiivsed nõudmised ECE R90 ketas- ja trummelpiduritele 
kui oluline samm edasi ohutuse tagamisel

Ettevõte TRW Automotive Aftermarket, novaator pidurdussüsteemide projekteerimise alal ja ülemaailmne ekspert ohutuse 
valdkonnas, kiidab heaks uued normatiivsed nõudmised ECE R90 ketas- ja trummelpiduritele, vaadeldes seda kui olulist sammu 
edasi, mis on kutsutud tõstma autode ohutust maailmaturul. 

Richard Adgey, pidurisüsteemide 
rahvusvahelise ostu-müügi mänedžer, 
teatas: „Olles ülemaailmne liider 
pidurisüsteemide ja nende komponentide 
projekteerimise, tootmise ja tarnimise, 
samuti vastavate tehnoloogiate alal, jääme 
ustavaks oma peamisele eesmärgile – aidata 
kaasa liiklusohutuse kasvule. 

Ettevõte TRW on seisukohal, et millised 
iganes normatiivsed aktid, mis viivad sisse 
ühtesid või teisi standardeid detailide 
suhtes, mis on ohutuse jaoks kriitiliselt 
olulised, on samm edasi kogu valdkonna 
arengus. Vastava realiseerimise ja kontrolli 
tingimustes muudavad need normatiivsed 
nõudmised oluliselt keerulisemaks juhi 
ohutust ähvardada võiva ebakvaliteetse või 
võltstoodangu tee turule.“

Alates novembrist 2014 peavad kõik 
Euroopas raskete tarbesõidukite (sealhulgas 
ka busside ja haagiste) jaoks toodetavad 
ja müüdavad ketas- ja trummelpidurid 
vastama minimaalsetele standarditele, mis 
on sätestatud seadusandlike aktidega ECE 
R90. Alates novembrist 2016 laienevad 
need reeglid ka sõiduautodele ja kergetele 
tarbesõidukitele. Tagamaks vastavust neile 
standarditele, peavad detailid läbima seeria 
katseid ja demonstreerima omadusi, mis 
on analoogilised originaalkvaliteediga 
detailide omadustega.

Richard jätkab: „Ettevõte TRW osutas 
vahetut toetust antud initsiatiivile: osales 
aktiivselt ametlikus töörühmas, mis 
tegeles uute normatiivsete nõudmiste 
väljatöötamisega, edendas ideed ohutuse 
suurendamisest teedel, tõmmates kaasa 

massiteabevahendeid ja viies läbi oma 
reklaamikampaaniaid. Ettevõtte TRW 
sisemised tehnilised nõudmised juba 
ületavad seadusandluse nõudmisi, niisiis 
oleme muutusteks valmis ja tervitame 
neid niisamuti, nagu tervitasime 1999. 
aastal reeglite ECE R90 vastuvõtmist 
piduriplokkide suhtes.“

„Me suhtume vastutustundlikult oma 
kohustustesse ja omistame esmatähtsuse 
meie toodetud detailide ohutusele. Lisaks 
sellele olema seisukohal, et igaüks, kes 
on antud valdkonnas hõivatud, peab 
andma oma panuse autotranspordi 
ohutusse. Me teeme aktiivset koostööd 
selle seadusandluse elluviimisel, mis on 
kutsutud täiustama kehtivaid standardeid,“ 
lõpetas hr Adgey.
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Uued normatiivsed nõudmised ECE R90 ketas- ja trummelpiduritele 
kui oluline samm edasi ohutuse tagamisel

Ettevõte TRW esitleb pidurivedelikku DOT 5.1 ESP, 
millel pole maailmas analooge

Ettevõte TRW, ekspert autode ohutuse alal, viib pidurivedeliku tootmise uuele tasandile, esitledes oma uut toodet – TRW Ultra 
DOT 5.1 ESP. Omades globaalset mõtlemist ja eesrindlikke tehnoloogiaid, töötas ettevõte TRW välja pidurivedeliku, millel pole 
maailmas analooge. See on mõeldud igasuguste temperatuuride juures kasutamiseks ja on vastavuses uusimate standarditega, 
mis on esitatud mootorite tootmise ja projekteerimise keerulistele tehnoloogiatele. 

„Antud pidurivedelikku välja 
töötades võtsime tähelepanu alla 
mitmesuguste pidurisüsteemide eripärad, 
ekspluatatsioonivõimaluse ekstreemsetel 
temperatuuridel, samuti kogu maailma 
autopargi mitmekesisuse,“ selgitas Barbara 
Kerfer, ettevõtte TRW toodangumänedžer 
(trummelpidurid ja juhtimissüsteemid). 

„Pidurivedelikul on unikaalsed 
viskoossusomadused, mis ületavad kõigi teiste 
turul pakutavate pidurivedelike analoogilisi 
näitajaid. Seepärast saab antud toodet 
klassifitseerida vaid kui DOT 5.1 ja see sobib 
kasutamiseks igas maailma riigis – Austraaliast 
Jamaicani.“

Pr Kerfer lisas: „Pidurivedelikku TRW Ultra 
DOT 5.1 ESP ümbertöötlemise käigus ja see 
ei sisalda regenereeritud komponente, peale 
selle on pidurivedelikul niiskusest küllastunud 
seisundis kõrgem keemistemperatuur (WBP) 
kui teistel turul pakutavatel standardvedelikel, 
samuti säilitab see oma viskoossuse isegi 
madalatel temperatuuridel. Tänu neile 
omadustele võimaldab antud pidurivedelik 
tõsta pidurisüsteemi ohutust ja suurendada 
tema komponentide vastastikuse toime kiirust 
sõltumata ekspluatatsioonitingimustest.“

Pidurivedelik on hügroskoopne. See 
tähendab, et ta imab niiskust õhust. Niiskuse 
imamine toob endaga kaasa pidurivedeliku 
keemispunkti alanemise. Ekspluatatsiooni 

DTEC – kõrgtootlik piduriplokk ettevõttelt 
TRW 45% väiksema tolmutekkega

Ettevõte TRW esitles piduriplokki DTEC selle aasta näitusel Automechanika Frankfurdis. Esitledes „Tolmu vähendamise 
tehnoloogiat“, ei tõmmanud piduriplokk DTEC mitte üksnes pilke, vaid võis uhkustada ka 45% väiksema tolmutekkega, olles 
seejuures 100% tõhus. Nii muudab juhtiv ekspert autoohutuse alal lõpptarbijate rattad puhtamaks.

Richard Adgey, pidurisüsteemide jaoks 
mõeldud kaubagrupi mänedžer, selgitas: 
„Tänu DTEC-le pole autojuhtidel enam vaja 
valida madala hõõrdumiskoefitsiendi ja kõrge 
efektiivsusega metalli ning vähese tolmutekkega 
keraamilise komposiidi vahel. DTEC-l on 
mõlemad eelised. See on tõeline innovatsioon 
pidurdamises, see toob kaasa muutused 
paremuse poole friktsioonimaterjalide 
tootmistehnoloogias kogu maailmas.“

DTEC piduriplokke toodab ettevõte TRW, 
kasutades oma töötlusega friktsioonimaterjalide 
tootmise eesrindlikke tehnoloogiaid ja 

testides tooteid piirolukordades, et need 
oleksid vastavuses tootmisharu kõrgeimate 
standarditega.

Lisaks sellele, et piduriplokid näevad tänu 
TRW punasele vahetükile stiilsed välja ja 
on kooskõlas TRW erilise tähelepanuga 
„ökoloogiliselt suunatud mõtlemisele“, on need 
loodud eranditult eliitklassi autode jaoks. TRW 
eesmärk on pakkuda turul kõige ohutumaid 
ja kättesaadavamaid varuosi, seepärast töötas 
ettevõte välja plaani toota 2015. aastal 150 
parimat plokki DTEC tehnoloogiaga Euroopa 
autopargi varustamiseks 75 protsendi ulatuses.

„Olles söemoodulsüsteemide 
– pidurisüsteemide, rooli- ja 
vedrustussüsteemide maailma juhtivaks 
tarnijaks, ei usu me kompromissidesse auto 
ohutuse suhtes,“ jätkas Richard.

„Meie maailmatasemel insenerid töötasid 
kaua selle tehnoloogia kallal ja nüüd on 
nad veendunud, et meie piduriplokil on 
suurim efektiivsus, see annab võimaluse 
kõige ohutumaks juhtimiseks koos täpse 
pidurdamisega ja vastab kõige nõudlikuma 
autojuhi nõudmistele.“

käigus võib keemispunkt langeda alla 170 °C 
ja seeläbi seada ohtu juhtimisohutuse. 

Pikaajalisel intensiivsel pidurdamisel 
kuumenenud pidurimehhanism võib kaasa 
tuua pidurivedeliku ootamatu keemise. 
Erinevalt vedelikust on aur kokkusurutav, 
seepärast võib pidurivedeliku aurustumine 
viia pidurimehhanismi täieliku ülesütlemiseni. 
Peale selle võib niiskus tekitada kallihinnaliste 
detailide, näiteks blokeerumisvastase 
pidurisüsteemi (ABS) korrosiooni. 
Määrdunud pidurivedelik avaldab kahjulikku 
mõju peasilindrile ja teistele pidurisüsteemi 
komponentidele.

„Autode konstruktsioon muutub 
vähehaaval keerulisemaks. Paljud tootjad 
paigaldavad autosse aktiivseid vedrustuse 
juhtimise süsteeme, sealhulgas elektroonilisi 
stabiilsuskontrolli süsteeme (ESP),“selgitas pr 
Kerfer. „Saavutamaks süsteemi maksimaalseid 
funktsionaalseid omadusi, esitab ESP 
tehnoloogia rea nõudmisi pidurivedelikule, 
eeskätt peab see tagama süsteemi 
komponentide vastastikuse toime suure 
kiiruse vastavalt andurite näitudele, vältimaks 
rataste blokeerumist pidurdamisel.“

Elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteem 
sisaldab blokeerumisvastast pidurdussüsteemi 
(ABS) ja veojõu kontrollsüsteemi 
külgsuunalise liikumise stabiliseerimise 
funktsiooniga. Kui andurid hoiatavad auto 

juhitavuse kaotamise ohu eest, muudab 
ESP süsteem automaatselt rõhku vastavate 
rataste pidurikontuuris ja vajadusel vähendab 
kütuse pealeandmist, et tuua auto tagasi 
esialgsele liikumistrajektoorile. Elektroonilise 
stabiilsuskontrolli süsteem mõõdab aega 
millisekundites (mida kiiremini ta muudab 
rõhku, seda lühem on peatumisteekond). 
Pidurivedelikul TRW Ultra DOT 5.1 ESP on 
suurepärased omadused ning see võimaldab 
vähendada pidurdusteekonna pikenemise ja 
auto juhitavuse kaotamise potentsiaalset riski.

Peale selle sisaldavad blokeerumisvastase 
pidurdussüsteemi (ABS) hüdraulilised 
plokid väikseid avausi (diameetriga alla 
0,1 mm), läbi mille pidurivedelik jõuab 
pumpade ja klappideni. Pidurivedelikul 
TRW Ultra DOT 5.1 ESP on erakordselt 
madal viskoossus, see võimaldab saavutada 
parimaid voolavusomadusi, eriti madalatel 
temperatuuridel.

Määrdunud pidurivedelik on peamine 
pidurite ülesütlemise põhjus. Pidurivedelikust 
sõltub otseselt pidurisüsteemi komponentide 
tööaeg, peale selle määrab see kaudselt 
pedaalitunnetust ja tihendite kulumise 
intensiivsust. Ettevõte TRW soovitab tungivalt 
pidurivedelikku igal aastal kontrollida ja 
vahetada seda vähemalt kord kahe aasta 
jooksul (või kord aastas, kui pidurisüsteemis 
kasutatakse vedelikku DOT 3).
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Innovatsioon akude testimises

CTEK BATTERY ANALYZER (CTEKi 
AKU ANALÜÜSIJA)

testib suure täpsusega kõikide 12 V pliiakude 
tüüpide, k.a märgakude, hooldusvabade 
akude, Ca/Ca akude, Gel akude ja AGM 
akude seisukorda. Olles kergesti kasutatav, 
võimaldab aku analüüsija kiireid ja kergesti 
mõistetavaid tulemusi. Tööpingeks on 8–15 
V ja testimisvahemikuks 200–1 200 EN. 
Ühendage klambrid aku külge ja järgige 
ekraanil kuvatavaid detailseid juhiseid. 
Ekraanil kuvatakse kergesti mõistetavad 
andmed mistahes 12 V pliiaku seisukorra 
kohta ja nõuanded edasisteks toiminguteks. 
CTEKi AKU ANALÜÜSIJAS kasutatav 
patenteeritud tehnoloogia on turvaline nii 
kasutajale kui ka sõiduki elektroonikale ning 
samuti puudub vajadus aku sõiduki küljest 
lahti ühendamiseks. Analüüsija on kaitstud 
vastupidise polaarsuse eest ja ei tekita aku 
ülepinget, kuumenemist või sädemeid. 
CTEKi AKU ANALÜÜSIJAL on 2-aastane 
garantii.

AKU TESTI TULEMUSED

Battery good — aku on heas seisukorras ja 
puudub vajadus akut laadida.
Good recharge — aku on heas seisukorras, 
kuid aku täituvuse taastamiseks on vajalik 
laadimine.
Charge and retest — laadige aku ja testige 
uuesti.

CTEKi LIHTNE AKU TESTIMINE

Kerge kasutada — ühendage aku 
analüüsija aku külge (puudub vajadus aku 
lahti ühendamiseks) ning järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid. 

Kiired täpsed tulemused — CTEKi 
AKU ANALÜÜSIJA akutest kestab 
kõigest mõne sekundi ja annab kohese 
ekraanil kuvatava tulemuse, mis sisaldab ka 
soovitusi edasisteks toiminguteks.

Turvaline – ülekuumenemise ja sädemete 
kindel — CTEKi AKU ANALÜÜSIJAS 
kasutatav patenteeritud tehnoloogia ei 
võimalda ainult kiireid täpseid tulemusi, 
vaid samuti testi sooritamist ilma akut 
koormamata ja potentsiaalselt ohtlikku 
kuumust või sädemeid tekitamata.

Kõikide 12 V pliiakude jaoks — CTEKi 
AKU ANALÜÜSIJA toimib kõikide 
pliiaku tüüpide korral ja ei vaja täpse testi 
läbiviimiseks eelnevat reguleerimist.

TEHNILISED ANDMED

Analüüsija tüüp Elektrijuhtivus

Analüüsitava aku 
tüüp 12 V pliiakud

Min. analüüsitav 
pinge 8V

Maks. analüüsitav 
pinge

15V

Eristusvõime 0.1V

Mõõtmistäpsus ± 0.1V

Vahemik 200–1 200EN

Eristusvõime 25EN

Mõõtmistäpsus ± 25EN

1. Ühendage punane klamber aku + klemmi külge.

2. Ühendage must klamber aku - klemmi külge.

3. Sisestage testitava aku EN väärtus UP (ÜLES) või DOWN (ALLA) nuppu kasutades. 
(Vaikeväärtuseks on 500 EN).

4. Vajutage nuppu TEST ja peatselt kuvatakse ekraanil analüüsi tulemus.

Analüüsija soovib veenduda, et aku suudab 
laengut säilitada.
Replace battery — aku ei suuda piisavat 
toidet tagada ning tuleks koheselt välja 
vahetada. 

CTEKi TOODETE KASUTAMISEL ON 
KVALITEET GARANTEERITUD

CTEKi klienditugi on loodud laadimist 

ja CTEKi akulaadijaid puudutavatele 
küsimustele vastamiseks. Kõiki CTEKi poolt 
välja töötatud ja müüdavaid tooteid ning 
lahendusi iseloomustab ohutus, lihtsus ja 
paindlikkus. CTEKi akulaadijaid müüakse 
rohkem kui 60 riigis. CTEK on samuti 
usaldusväärseks OEM tarnijaks paljudele 
prestiižikatele autode ja mootorrataste 
tootjatele.
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Nii juhtub, kui te ei hoolitse aku eest!

SULFAATUMINE

Akude tühjenemisel tekivad pliisulfaadi 
kristallid. Kui akut kohe ei laeta, siis 
kristallid suurenevad ning aku kaotab 
mahutavust.

HAPPE KIHISTUMINE

Kui tavapärased Ca/Ca akud tühjenevad 
rohkem kui 40–50%, siis hape kihistub, 
mis tähendab, et hape ja vesi moodustavad 
eraldi kihid. Aku mahutavus ja kasutusiga 
vähenevad oluliselt.

KUIVAMINE

Kui akut laetakse liiga kõrge pingega, 
toimub aku ülelaadimine ning aku kaotab 
aurustumise käigus vett. Aku plaatide 
ülemine osa kuivab ning see põhjustab 
püsivat kahjustust.

Kui aku pole desulfaaditud, kogunevad 
pliiplaatidele pliisulfaadi kristallid ning aku 
mahutavus hakkab järk-järgult vähenema, 
ning aku kahjustub enneaegselt.

CTEK akulaadijad desulfaadivad 
pliiplaadid, lahustades suured pliisulfaadi 
kristallid. Aku mahutavus taastub pärast 
desulfaatimist osaliselt või täielikult. CTEK TAASTUS funktsioon segab aku 

happe nii, et aku happe ühtlane tihedus 
taastub. Happe ühtlane tihedus võimaldab 
akul laengu paremat säilitamist ning aku 
on “taastunud ja värskem”, mis pikendab 
aku kasutusiga.

CTEK spetsiifiline taastusfunktsioon 
on spetsiaalselt välja töötatud happe 
stratifitseeritud akude taastamiseks nii, et 
nende algne võimsus taastub ja kasutusiga 
pikeneb.

Kui kasutate kehvema tehnoloogiaga 
akulaadijaid, kuivamine kiireneb ning 
akude ülelaadimine on lihtsam.

CTEK akulaadijad suurendavad pinget 
maksimaalseni ning vähendavad seejärel 
automaatselt voolu, et vältida ülelaadimist.

Alalaetud Täis laetud Üle laetud

Alalaetud Täis laetud Üle laetud

Alalaetud Täis laetud Üle laetud

Alalaetud Täis laetud Üle laetud

Alalaetud Täis laetud Üle laetud

DESULFAATIMINE

TAASTAMINE CTEK ÜLELAADIMISVASTANE KAITSE

Tavapärase akulaadija laadimiskõver

Ülelaadimise piir

CTEK akulaadijate laadimiskõver
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Roolivõimendi

ABS (Pidurite antiblokeerimise süsteem)

Õhukonditsioneer

Turvarihmad

Roolivõimendi süsteemi monteeriti autosse 
esimest korda... 1876. aastal! Õigupoolest 
oli see üksik juhtum. Teist korda - aastal, 
kui roolivõimendit oli vaja 5 tonni kaaluva 
Columbia veoki jaoks. Roolivõimendi 
mehhanism patenteeriti USAs 1900. 
a. Esimest korda hakati neid autodesse 
paigaldama 1952. a., seda tegi Chrysler 
kompanii. 

Pidurite antiblokeerimist kasutati esimest 
korda 1929. a prantslaste lennukis, 
samasugust tüüpi ABS, nagu on praegu, 
võeti kasutusele 1971. a Chrysler kompanii 
poolt.  1985. a Euroopa turule mõeldud 
Ford Scorpio oli esimene auto, milles 
ABS oli juba standardvarustuses. Esimene 
mootorratas sellise süsteemiga – BMW 
1988. a.

Õhukonditsioneeri pakkus esimest korda 
üks USA kompanii 1933. a. Tol ajal see 
oli uus, vähetuntud ja eriti kallis teenus, 
seetõttu suurt populaarsust ei pälvinud. 
Packard Motor Company hakkas 
esimesena paigaldama konditsioneere 
sõidukitesse 1939. a –see oli täiendav 
võimalus, mis maksis 274 dollarit 
(praeguses raha vääringus oleks see 2896 
EUR). Veel laiemat kasutust leidsid 
õhukonditsioneerid 1954. a, kui neid 
hakati paigaldama Pontiaci mudelitesse.

Turvarihmu patenteeriti USAs 1885. a, 
kuid seda uudist pakuti valikuvariandina 
esimest korda alles 1949. a. Rootsi 
tootja SAAB oli esimene, kes pakkus 
oma sõidukites turvarihmasid 
standardvarustusena – see oli 1958. a. 
Selle sammu järel levisid turvarihmad 
geomeetrilises progressioonis ja juba 
õigepea ei olnud uusi sõidukeid, millesse ei 
oleks paigaldatud see turvauudis.
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Õhkpadjad

Helisüsteem

Stabiilsuskontroll

Neljarattavedu

Kuigi õhkpatjade leiutamist tunnistav 
patent registreeriti Saksamaal 1951. 
a, hakkasid nende kasutamist 
sõidukis katsetama ameeriklased 
seitsmekümnendate alguses. Siiski on 
praeguse õhkpadja looja jaapanlane 
Yasuzaburou Kobori, kes patenteeris 
siiamaani kasutatava tehnoloogia 1963. a. 
Esimesi õhkpatju pakuti lisavarustusena 
üheksakümnendate alguses.

TRC, ASR, ESP – paljud tootjad 
nimetavad seda erinevalt, kuid nende 
kõikide põhimõte on sama – likvideerida 
rataste ülepöörlemine ja tasandada libiseva 
auto sõidutrajektoori. Esimest korda 
kasutati sarnast tüüpi süsteemi juba 
1971. aastal luksuslikes Buicki mudelites 
ning kümme aastat hiljem hakkasid seda 
kasutama Euroopa ja Jaapani tootjad. 
Alates 2014. a see süsteem on kohustuslik 
Euroopa Liidus müüdavatele sõidukitele.

Auto helisüsteem tähistab varsti oma 10. 
sünnipäeva, selle ametlikuks sünnipäevaks 
loetakse Motorola 5T71 raadiomängija, 
mida ca 120 dollari eest hakati pakkuma 
eelmise sajandi kolmekümnendatel. 
Tänasel päeval võrduks see summa 1303 
euroga. 

Süsteem, mis ei ole väga populaarne selle 
mõnede eripärade tõttu, mis sunnivad 
selle rikke korral kõvasti omaniku 
rahakotti tühjendama. Kuigi selle süsteemi 
igapäevastes sõidukites rakendamise 
poolest on kõige kuulsamad Nissan ja 
Infiniti, rakendas esimesena seeriatootmisel 
4WS (Four wheel steering) Honda: nende 
toodetud Prelude autodel oli juba 1987. a 
valikuliselt selline süsteem olemas.
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Navigatsioonisüsteem

Automaatkäigukast

Selle leiutise üle vaidlevad paljud 
kompaniid – Honda ja Alpine väidavad, 
et nad leiutasid selle ja võtsid kasutusele. 
Esimene auto, mida ostes oli võimalik 
tellida satelliit GPS navigatsiooni, 
oli Honda Legend eelmise sajandi 
üheksakümnendatel.

Uutes sõidukites kõige rohkem 
populaarsust koguv atribuut, mis tõrjub 
tasapisi traditsioonilisi mehaanilisi 
käigukaste. Paljudel USAs müüdavatel 
sõidukitel oli juba eelmise sajandi 
kuuekümnendatel võimalus valida 
automaatülekannet ja esimene mudel 
sellise käigukastiga oli 1940. a valmistatud 
Oldsmobile.

Allikas: Autoplius.lt
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Soovitused autoremonditöökodadele

BOSCH PAKUB KVALITEETI,
MIDA VALID SINA ?
Suurim  autoremondi töökodade võrgustik  maailmas - “Bosch Car Service”,  kõrgesti 
koolitatud spetsialistid, kõrge kvaliteediga Bosch varuosad, millised vastavad  
autotootjate standarditele - see on garantii probleemideta  ja ohutule sõidule.


