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WWW.SHELL.COM/PUREPLUS

ÜKSKI MOOTORIÕLI EI 
PUHASTA SINU SÕIDUKI 
MOOTORIT PAREMINI*

ESIMENE SÜNTEETILINE MOOTORIÕLI,
MIS ON TOODETUD NATURAALSEST GAASIST

PUHTAMAD
MOOTORID1

PIKEMAD 
ÕLIVAHETUSE 

VÄLBAD2

PAREM KÜTUSE 
SÄÄSTLIKKUS3 TÖÖKINDLUS 

ÄÄRMUSLIKES 
TEMPERATUURIDES 4,5

*Tugineb Sequence VG mootorimuda testi tulemustel, kus kasutati 0W-40.
  1 Põhineb Sequence VG sadestiste testi tulemustel, kasutades 0W-40. 2 Põhineb NOACK volatiilsustestil ning seadmeid tootvate 
tootjate nõuetel. 3 Põhineb ACEA M 111 kütusesäästlikkuse testi tulemustel soovitatud tööstusõliga. 4 Võrreldud kõrgema viskoossuse 
õlidega. 5 Põhineb Sequence IIIG jõudlusel grupp II ja grupp III baasõlidega võrreldes.
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SISUKORD

SÕIDUKITE TEHNILISE HOOLDUSE 
VEDELIKUD

AD BALTIC UUDISED

TARNIJATE UUDISED

AD Baltic tootevalik: CRC uudised

AD Baltic tootevalik: Errecomi tooted õhukonditsioneeri süsteemidele

AD Baltic tootevalik: Golden Chimigali tooted

4. lk

5. lk

6. lk

9. lk

10. lk

12. lk

15. lk

17. lk

19. lk

20. lk

26. lk

30. lk

32. lk

34. lk

34. lk

TOTAL: sünteetiliste õlide valimine

SHELLL: revolutsiooniline mootoriõli

EUROL: meie kirg on kvaliteet

CASTROL: ideaalne toode tänapäevases tihedas liikluses

FUCHS: põhjalikult katsetatud

VARTA: akude testimise programm

Mootoriõli

Mootori jahutusvedelik

Käigukasti õli

Pidurivedelik

Roolivõimendi vedelik

Tuuleklaasi/esilaterna pesuvedelik

Austatud lugejad

Mul on hea meel end tutvustada Teile kui AD Baltic AS-i uut juhatuse 
liiget.
Olen autonduse maailmas olnud tegev enam kui 20 aastat ning 
oman selles valdkonnas laialdast
kogemust. Ootan põnevusega uusi väljakutseid AD Balticus ning 
annan endast parima, et rahul oleksid nii meie ettevõtte kliendid, 
koostööpartnerid kui ka töötajad.

Valmistudes kevadiseks hooajaks, on mul heameel esitleda meie
infoajakirja Eure!TechFlashi viiendat numbrit, mis on pühendatud
ühele meie suurimale tootegrupile – Määrdeained ja Vedelikud.

Selles numbris tuleb nt lähemalt juttu mootori- ja käigukastiõlidest,
jahutusvedelikest, pidurivedelikest ning teistest põnevatest 
teemadest.
Vaatleme ja võrdleme lähemalt õlide omadusi ja liike, et vähendada 
heitgaasidest tulenevat
saastet ja õli mõju kütuse kulule. Lisaks peatume mootori jahutus- ja
määrdesüsteemide töö põhimõtetel.

Meie 2017. aasta peamiseks eesmärgiks on olla parim partner ja 
kaaslane
meie klientidele, olles innovaatilised ning pöörates suuremat
tähelepanu kvaliteedile. Selle saavutamiseks pöörame rohkem
rõhku kliendisuhete hoidmisele ja parandamisele. Samuti tõhustame
kaubatarnete kiirust ja kvaliteeti ning suurendame tootevalikut uute
kaubamärkide näol. Uutest toodetest räägime lähemalt meie 
järgmises
numbris.

Nii nagu varasematel aastatel, korraldame ka edaspidi tootealaseid
koolitusi ja seminare. Meie koolituste vajalikkusest ja kasust oleme 
tagasisidet just oma klientidelt saanud ning seetõttu üritame ka 
selles valdkonnas endast alati parima anda.

Soovin kõikidele edu uuel algaval hooajal!

Meeldivat koostööd soovides
Sven Toomla
AD Baltic AS-i juhatuse liige
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BRAKLEEN → BRAKLEEN PRO

ROST FLASH → ROST FLASH PRO

AIR SENSOR CLEAN → AIR SENSOR CLEAN PRO

COPPER PASTE → COPPER PASTE PRO

5-56  → 5-56 PRO

OXIDE CLEAN → OXIDE CLEAN & PROTECT PRO

MULTILUBE → MULTILUBE PRO

BRAKLUBE  → BRAKLUBE PRO

UUDIS! 
ALATES 2017. AASTAST MUUDAB CRC OMA 
TOOTMISTEHNOLOOGIAID, PARANDAB TOODETE KVALITEETI, 
VAHETAB NIME NING MUUTUB KA PAKENDITE VÄLIMUS! 

Tõhus ja kiiresti kuivav piduriosade puhastusvahend.  
Mitu toimeainet. Eemaldab tõhusalt pidurivedeliku, 
määrde ja õli. Vähendab ketaspidurite kriuksumist. 
Ohutu kõikidel metallpindadel, ei jäta plekke.

Tootja kood:
10347-AB: 500 ML
10355-AA: 5L
10358-AA: 20L
ADCat otsingusõna: BRAKLEEN

Hea läbivusvõimega õli, mis on külmutava toimega.
Külmutab ja lõhustab rooste. Kapillaartoimega õli. 
Vabastab erinevad keermega osad. Silikooni- ja 
happevaba.

Tootja kood:
10860-AA: 500 ML
ADCat otsingusõna:
ROST FLASH

Mõjutab niiskust, käivitab märjad mootorid, aitab 
vältida elektririkkeid. Määrib, vabastab kinni jäänud 
ja roostes mehhanismid. Eemaldab õli, mustuse ja 
rasva. Puhastab rooste ja korrosiooni. Kõrvaldab 
niiskuse. Määrib hinged, hoovad ja rattad ning 
kõrvaldab kriuksumise.

Tootja kood:
30330-AD: 300 ML
ADCat otsingusõna:
5-56

Kontaktpuhastusõli, mida võib kasutada 
korrodeerunud elektrikontaktide taastamiseks.  
Puhastab korrodeerunud kontaktid. Eemaldab rooste 
ja peseb pinnalt maha mustuse. Võib kasutada 
kõikidel elektroonilistel tõuke/tõmbe pistikutel.

Tootja kood:
30680-AD: 200ML
ADCat otsingusõna:
OXIDE CLEAN

Värvitu mitmeotstarbeline määrdeaine, ajutise sinise 
varjundiga, üldiseks kasutamiseks garaažis. Surve- ja 
veekindel.

Tootja kood:
10935-AA: 500 ML
ADCat otsingusõna: MULTILUBE

Hoiab olulised piduriosad vabad, tagades optimaalse 
pidurdusvõime. Spetsiaalne metallivaba määrdeaine 
piduriosadele. Väga kõrge temperatuuritaluvus 
kuni + 240 °C. Aitab vältida korrosiooni, ka 
alumiiniumosadel. Ei valgu ära sadulatelt ja 
trummelpiduritelt.

Tootja kood:
10709-AE: 300 ML
ADCat otsingusõna: BRAKLUBE

Parandab ja taastab jõudluse ja töökindluse 
õhumassianduritel kaasaegsetes 
sissepritsemootorites. Kõrge puhtusega 
puhastuslahusti kuumtraat- ja kuumplaatandurite 
puhastamiseks. Kiiresti kuivav, eemaldab saasteained 
MAF andurilt. Diisel- ja bensiinimootoritele.

Tootja kood:
30498-AE: 200 ML
ADCat otsingusõna:
AIR SENSOR CLEAN

Kõrge temperatuuri kindlusega määrdeaine. Kaitseb 
tõrgete ja korrosiooni eest ning tagab töökindluse. 
Kõrge temperatuuri pasta peene vasepulbriga. 
Takistab vibratsiooni edasikandumist.  Takistab 
metallidevahelist kontakti. Kõrge nakketugevusega 
ja veekindel.

Tootja kood:
32725-AD: 250ML
10693-AG: 300 ML
ADCat otsingusõna:
COPPER PASTE
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Extreme Ultra

No-Acid

Red Brilliant

Atom Machine 220V

Super Dry

External

Belnet

DPF Flush, DPF Rinse, DPF Flush Gun

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

Maht 6 ml
Tootekood:  TR1163.A.J7

NO-ACID on lisand, mis eemaldab täielikult 
happelised jäägid ja vähendab niiskust kliima- ja 
külmutussüsteemides.

Maht 30 ml
Tootekood:  TR1124.C.J7

RED BRILLIANT on fluorestseeriv lekete 
detektorvärv külmutusgaasi lekete täpseks 
tuvastamiseks hübriid- ja elektrisõidukite 
kliimasüsteemides.

Maht 250 ml
Tootekood: TR1098.Q

Atom Machine on elektrooniline udupihusti vedelike 
pihustamiseks, mis suunatakse seejärel edasi 
kliimasüsteemi ringlusseadmega sanitaartöötluseks 
ja/või lõhna eemaldamiseks.

Tootekood:  VP1030.01, VP1034.01

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

Maht 30 ml
Tootekood: 
TR1132.C.J7

Tihend sõiduki kliimasüsteemile külmutusvahendi 
leketele kuni 5 mm

Tootekood: 
TR1166.A.01

BELNET suunatakse kliimasüsteemidesse 
manuaalsete või pneumaatiliste seadmetega. 
Kliimasüsteemis eemaldab vahend sealt metalli- ja 
õlijäägid.

Maht: 1 l, 5 l
Tootekood: 
TR1009.01 (1L); TR 1055.01 (5L)

DPF FLUSH on mittesüttiv vedelik, mis ei sisalda 
metalliosakesi, mõeldud DPF filtri puhastamiseks.
DPF RINSE on mittesüttiv spetsiaalne loputusvedelik, 
mida kasutatakse pärast DPF filtri puhastamist. DPF 
FLUSH GUN on spetsiaalne suruõhuga töötav  seade 
tahmafiltrite puhastamiseks

Maht: 5 l
Tootekood: 
TR1136.P.01 (5L); TR1137.P.01 (5L);  RP1052.01
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FIBREX CITRUS

GEOS EXTRA

REGAL-WASH

SHAMPOS

GELLY B

PAVIMPUL PLUS

Aromaatne puhastusvahend tekstiiliga kaetud pindade 
pesemiseks ja desinfitseerimiseks, näiteks auto istmekatete, 
vaipade jms puhastamiseks. Koostisained muudavad värvid 
erkamaks. Sobib suurepäraselt kasutamiseks ekstraheerijatega.

Artikli kood:
FIBREX CITRUS 0,5L
FIBREX CITRUS 5 KG
FIBREX CITRUS 12 KG

Vedel kätepesugeel, lõhnastatud, sobib suurepäraselt raskesti 
eemaldatava mustuse eemaldamiseks. Glütseriinipõhine koostis 
kaitseb nahka ning aitab vältida naha lõhenemist ja punetust, 
sobides seega sagedaseks kasutamiseks. Spetsiaalselt 
mehaanikute jaoks välja töötatud koostis.

Artikli kood:
GELLY 5KG

Tugeva emulgeeriva toimega kontsentreeritud rasva eemaldaja. 
Sobib väga määrdunud põrandate pesemiseks. Mõeldud 
kasutamiseks põrandapesu- ja kuivatusmasinate ja/või 
üheharjaliste põrandapesumasinatega.

Artikli kood:
PAVIMPUL PLUS 5KG

Kõrge kontsentraadiga rasva eemaldaja veokitelt, tööstuslikelt- 
ja põllumajandusmasinatelt, suure võimsusega seadmetelt, 
kattepresentidelt jms raskesti eemaldatava mustuse 
eemaldamiseks. Puhastamiseks ei ole tarvis kasutada švamme 
ega harjasid.

Artikli kood:
GEOS EXTRA 0,5L
GEOS EXTRA 5 KG
GEOS EXTRA 12 KG
GEOS EXTRA 25 KG

Pesueelne liiklusmustuse eemaldamise vahend. Toode 
eemaldab tänu tugevale emulgeerivale ja rasva eemaldavale 
toimele autokerelt švammi või harja kasutamata raskesti 
eemaldatava mustuse.

Artikli kood:
REGAL-WASH 0,5L
REGAL-WASH 12KG
REGAL-WASH 25KG

Aromaatne ja väga kõrge kontsentraadiga neutraalse pH-
tasemega šampoon, mis on tõhusa puhastava toimega, väga 
hästi vahutav, kergesti maha loputatav ja sobib ideaalselt autode 
ja mootorrataste käsipesuks.

Artikli kood:
SHAMPOS 0,5L
SHAMPOS 1000 ML

GOLDEN CHIMIGAL sündis kümne aasta pikkusest puhastustööde kogemusest. Tegemist on noore 
ja dünaamilise ettevõttega, mis on spetsialiseerunud väga mitmesuguste AUTO- JA TÖÖSTUSSEKTORIS 
kasutatavate puhastusvahendite tootmisele.
Meie ettevõtte missioon tugineb põhiprintsiipidel, mille osas me järeleandmisi ei tee. Nendeks on tähelepanelik 
keskkonnapoliitika; meie toodete kindel kvaliteet ja klientidele pakutavate teenuste kiirus ja terviklikkus. Meie laborid 
kontrollivad rangelt nii kasutatavaid tooraineid kui valmistooteid. Tänu meie keemikute tööle ja pidevale teadustööle, 
uuendatakse meie toodete eksklusiivseid koostisi pidevalt, kehtestatud seadusi ja keskkonda silmas pidades.
Meie labor järgib pidevalt erinevaid tootmisetappe, mis tagab meie klientidele kindla kvaliteedi.

QUALITY ECOLOGICAL

Golden
CHEMICAL PRODUCTS CAR-INDUSTRY-COMMUNITY TM

Lahused

Lahused

Lahused

Lahused

Lahused

Lahused

1:5/20

1:50/100

1:35/60

1:50/70

1:30/100

1:5/401:30/60

40%

50%

1:10/30 PUHAS

SOLID MAN

Tahke kätepesupasta. Eemaldab kergesti igat sorti mustuse. 
Sobib ka sagedaseks kasutamiseks. Ei ummista torustikku.

Artikli kood:
SOLID MAN 4L

Lahused

PUHAS

PAVIMPUL EXTRA
Väga tugeva kontsentraadiga rasva eemaldaja töökodade, 
tööstuslike hoonete, garaažide, autoteeninduste jms põrandate 
pesemiseks. Toote koostis võimaldab kiiret põrandapesu ilma 
pesuvahendi- või veejälgi jätmata. Toodet soovitatakse kasutada 
põrandapesu- ja kuivatusmasinates ja/või üheharjalistes 
põrandapesumasinates.

Artikli kood:
PAVIMPUL EXTRA 5KG

Lahused

1:5/50
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Pildid Audi loal 2016©

www.MONROE100.com

Saadaval Audi: A1 - A4 - A5 - A6 - A7 - Q3 - Q5

GLOBAALSETELE JÄRELTURGUDELE

INNOVATIIVNE KVALITEET  
ALATES 1916 AASTAST

M465_210x297_Stamp_Project_Audi_EST_02.indd   1 01/08/16   09:47
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Teie klientide automootorid 
peavad töötama suurtel 
koormustel. Need peavad 
andma rohkem võimsust 
väiksema kütusekulu juures, 
samas kui mootori kaitsmine 
muutub üha keerukamaks. 
Nende nõuete täitmine 
hakkab traditsioonilistel 
õlidel üle jõu käima.
Lahendusi otsides esitasime 
endale küsimuse: Millest 
tuleks baasõli väljatöötamisel 
alustada? See oli ühe 
põneva teekonna algus, 
mille pikkuseks kujunes neli 
aastakümmet, lugematu arv 
tunde uurimistöödeks ning 
üle 3500 patendi.

TOODETUD 
MAAGAASIST

Shell PurePlus tehnoloogia 
on revolutsiooniline protsess, 
mis võimaldab muuta 
maagaasi kõrgekvaliteetseks 
baasõliks, mis on esimene 
omataoliste seas.

  Shell PurePlus tehnoloogia 
lubab meil luua kristallpuhta 
baasõli, kasutades 
toorainena maagaasi. 

   Shell PurePlus on välja 
töötatud nii, et see vastaks 
nii täna kui ka tulevikus 
kaasaegsetele mootoritele 
esitavatele nõuetele.

Et osata hinnata Shell 
PurePlus tehnoloogia 
kasutamise eeliseid, võiksite 
ette kujutada, et toornafta 
on jõevesi ja maagaas on 
veeaur.

Sarnaselt jõevee ja veeauru 
võrdlusega on baasõli, 
mis on tehtud maagaasist, 
puhtam kui baasõli, mis on 
rafineeritud toornaftast.

REVOLUTSIOONILINE 
MOOTORIÕLI

Et puhastada 
mudane jõevesi, 

peate seda 
fi ltreerima

Traditsiooniline toornafta rafi neerimine
Kuid selle 

tulemusena 
saadud vedelik 
sisaldab ikkagi 
saasteaineid

Shell PurePlus tehnoloogia
Et muuta veeaur 
puhtaks veeks, 

peate seda 
kondenseerima

Selle tulemusena 
saadud vedelik 

ei sisalda 
nähtavaid 

saasteaineid

ESIMENE MOOTORIÕLI, MIS 
ON TOODETUD MAAGAASIST
SHELL HELIX ULTRA PUREPLUS TEHNOLOOGIAL
shell.com/pureplus
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www.zf.com/sachs

SACHS-i siduritega
saad käigu sisse.

Suurepärane. Mänglevalt kerge. Kõikjal.

Mäejalamid, parkimismajad, lõputud autode jadad 
ning käänulised teed – sina ja sinu sidur seisate iga 
päev silmitsi raskustega. SACHS-i algseadmete 
valmistaja kvaliteediga sidurid aitavad sul kergesti 
liikuma pääseda. See on üks põhjustest, miks 
suurte autotootjate esimeseks eelistuseks on just 
SACHS. Saksa kvaliteediga SACHS-i sidurite 
kvaliteedile võid kindel olla ka sina.
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Kui Johan Pfeiffer 1977. aastal 
õlimargi Eurol asutas, olid selle 
sammu liikumapanevateks jõududeks 
murranguline ettevõtlustegevus 
ja kvaliteeditunnetus. Tootemargi 
nimi, milles on kombineeritud sõnad 
„Euroopa“ ja „Õli“, näitab Johan 
Pfeiffer´i rahvusvahelisi ambitsioone. 
Meie tooteid on tunnustanud juhtivad 
mootorsõidukite tootjad ning tänaseks 
on need saadaval enam kui 75 riigis.

90ndatel võtsime me õli tootmise ja 
segamise enda kätesse, et tagada 
veelgi ühtlasem ja kõrgem kvaliteet. 
Sellest ajast saati on Eurol ainus 
Hollandi sõltumatu määrdeainete 
tootja. Mootorispordis, mis on Johani 
kirg, leidis Euroli kvaliteet peagi 
tõestamist. Paljud mootorratturid ja 
rallisõitjad on tänu Euroli toodete 
kasutamisele jõudnud suurte 
saavutusteni. Lisaks sellele kasvatab 
Eurol üha tugevnevat rahvusvahelist 
mainet, tehes koostööd erinevate 
Dakari ralli ja WTCC meeskondadega. 
Maailma kõige raskem ralli tõestab 
parimal viisil Euroli kvaliteeti ning on 
ideaalseks keskkonnaks, kus tooteid 
edasi arendada ja täiustada.  

ESMAKLASSILINE 
TOOTEVALIK  

Johani poja Martijn Pfeifferi pideva 
hoolika järelvalve all tegeleb rohkem 
kui 200 töötajat Nijverdali peaettevõttes 
põhjaliku määrdeainete, tehniliste 
vedelike, puhastus- ja hooldusvahendite 
tootevaliku tootmisega. Me pakume 
tooteid erinevatele tööstusharudele 
nagu näiteks autotööstus, transport, 
jalgratta- ja mootorrattatööstus, 
põllumajandus, ehitus, üldtööstus ja 
merendus. Meie tooted on saanud 
tunnustust juhtivatelt mootorsõidukite 
tootjatelt. 

EUROLI SPETSIALITEET

Eurol Specialty toodetega pakume me 
kõrgthnoloogilisi määrdelahendusi. 
Kohandatud lähenemine ja 
innovatiivne Eurol SYNGIS™ 
tehnoloogia võimaldab meil tagada 
suurema tootmismahu; madalamad 
hoolduskulud ja energiasäästu. Mis 
on Euroli tugevad küljed? Meie 
ulatuslik hooldusprogramm; paindlik 
lähenemine ja kiired tarned. Samuti 
kliendispetsiifiliste toodete arendus.  

EUROL: MEIE KIRG
ON KVALITEET
Kvaliteet on meile omane 

Erik van Loon - parim Saksamaad esindanud võistleja Dakari rallil
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Tõestatud kvaliteet - Euroli toote 
kasutamine Dakari rallil

MAAILMAKLASS 

Euroli eduloo järgmiseks etapiks on uue 
hoone ehitamine XL Äripargis Almelos. 
2017. aastal alustab Eurol ülimalt 
kaasaegse tootmisrajatise ehitust, millel 
on oma peale- ja mahalaadimiskai, mis 

ühendab seda lähedal asuva Twente 
kanaliga. Tootmismaht neljakordistub, 
et täita kasvavat nõudlust Euroli toodete 
järele. Juba rakendatud ‘maailmaklassi 
tootmise’ metoodikat täiustatakse selles 
uues asukohas veelgi.  
Vaatamata pideva arendusega 
kaasnevatele muudatustele jääb 
lubadus „Kvaliteet on meile omane“ 

endiselt lahutamatult Euroli ärifilosoofia 
keskmesse. Meie kindlaks eesmärgiks 
on tagada Teie sõidukile või masinale 
ideaalne määre igas olukorras.

 

40 AASTAT EUROLI 
MÄÄRDEAINEID

Täna, täpselt 40 aastat pärast 1977. 
aastal toimunud algust, on Eurol 
saadaval kõikidel kontinentidel. 
Motiveeritud töötajate abil toodab 
Eurol üle 200 000 liitri määrdeaineid 
päevas. Märkimisväärne on asjaolu, 
et me teostame tarneid ka Lähis-Ida 
riikidesse. Seal tunnustatakse Euroli 
kaubamärgi toodete esmaklassilist ja 
ühtlast kvaliteeti.
Lisaks sellele teostame me tarneid 
klientidele kogu maailmas. Sellega 
seostub küsimus: “Milliseid tingimusi 
peab määrdeaine taluma?” Erinevates 
maailma piirkondades on erinevad 
vajadused. Aafrikas on temperatuur 
Skandinaaviaga võrreldes erinev. 
Erinevad nii määrimisintervallid kui ka 
autopark. Euroopas on täiesti erinevad 

sõidukid võrreldes Aasia või USA-ga. 
Samuti erineb maastik -arvestada tuleb 
suurte kõrbetega kus temperatuur 
on äärmiselt kõrge, või siis Venemaa 
-50-kraadise pakasega. Meie teadus- 
ja arenduslabori toel, suudame me 
pakkuda oma partneritele kõikides 
nendes erinevates tingimustes alati 
õigeid tooteid.

Tom Coronel FIA WTCC-l

Martijn ja Johan Pfeiffer
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*Tulemused on saadud OM646LA kulumiskatsetel 
**Katsete keskmine 50 suurima linna kohta üle maailma, Castrol Magnatec Stop-Start indeks.

TÄIUSLIK TOODE 
TÄNAPÄEVA 
LINNALIIKLUSES

LIIKLUS MUUTUB  
JÄRJEST TIHEDAMAKS
Castroli ja TomTom koostööl läbi viidud uuringute tulemina leiti, et linnarežiimil 
peatub auto erinevatel põhjustel keskmiselt 18000** korda aastas. Mootori 
töö tühikäigul ja linnaliikluses suurendab kulumist mootoris drastiliselt.

KUIDAS SEE TÖÖTAB?
Castrol MAGNATEC STOP-START mootoriõli 
molekulid kleepuvad tugevalt hõõrdepindadele 
ja moodustavad neil aktiivse vastupidava 
õlikelme, kaitstes nõnda stopp-start kulumise 
eest.

CASTROL MAGNATEC STOP-START MOOTORIÕLI KAITSEB KULUMISE EEST KÄIVITUSHETKEST ALATES, IGAL AJAL.

Castrol MAGNATEC STOP-START on mootoriõli, mis tihedas 
linnaliikluses kaitseb mootorit eriti hästi, võimaldades 20% 
suuremat kaitset stopp-start kulumise eest*.

OLULINE  
MOOTORI  

KOMPONENT 

OLULINE  
MOOTORI  

KOMPONENT 

STOPP-START 
REŽIIMIL *

20%

SUUREM  
KAITSE  

KULUMISE  
EEST

www.balticoil.eu

DAKAR 
PROVEN 
QUALITY

Enam kui 40 aastat on Eurol olnud ainus Saksmaal asuv 
määrdeainete, lisandite ja tehniliste vedelike tootja rohkem 
kui 75 riigis. Meie tooted on saanud heakskiidu juhtivatelt 
mootorsõidukite tootjatelt. Euroli toodete kasutamine 
mootorsõidukites ning autospordis annab tõestust meie ülimast 
kvaliteedist.

Valige Kvaliteet. Rohkem informatsiooni:
AD Baltic AS, Peterburi mnt 83, Tallinn 11415, Eesti
www.adbaltic.ee 2017



15

*Tulemused on saadud OM646LA kulumiskatsetel 
**Katsete keskmine 50 suurima linna kohta üle maailma, Castrol Magnatec Stop-Start indeks.

TÄIUSLIK TOODE 
TÄNAPÄEVA 
LINNALIIKLUSES

LIIKLUS MUUTUB  
JÄRJEST TIHEDAMAKS
Castroli ja TomTom koostööl läbi viidud uuringute tulemina leiti, et linnarežiimil 
peatub auto erinevatel põhjustel keskmiselt 18000** korda aastas. Mootori 
töö tühikäigul ja linnaliikluses suurendab kulumist mootoris drastiliselt.

KUIDAS SEE TÖÖTAB?
Castrol MAGNATEC STOP-START mootoriõli 
molekulid kleepuvad tugevalt hõõrdepindadele 
ja moodustavad neil aktiivse vastupidava 
õlikelme, kaitstes nõnda stopp-start kulumise 
eest.

CASTROL MAGNATEC STOP-START MOOTORIÕLI KAITSEB KULUMISE EEST KÄIVITUSHETKEST ALATES, IGAL AJAL.

Castrol MAGNATEC STOP-START on mootoriõli, mis tihedas 
linnaliikluses kaitseb mootorit eriti hästi, võimaldades 20% 
suuremat kaitset stopp-start kulumise eest*.

OLULINE  
MOOTORI  

KOMPONENT 

OLULINE  
MOOTORI  

KOMPONENT 

STOPP-START 
REŽIIMIL *

20%

SUUREM  
KAITSE  

KULUMISE  
EEST

www.balticoil.eu



16

Kiiremini. Jõulisemalt.
Parim Teie mootorile.

XTL
TECHNOLOGY

®
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Põhjalikud mootorikatsed kinnitavad, et 
XTL®-mootoriõlitehnoloogia tagab 
mootori kergema käivitumise ning 
vähendab ka mootori kulumist ja 
suurendab selle töökindlust. Samuti 
väheneb märkimisväärselt kütusekulu. 
Parim tõestus selle uudse 
mootoriõlitehnoloogia suurepäraste, 
mootori sisehõõrdumist vähendavate 
omaduste kohta võrreldes tavapäraste 
5W-30-viskoossusklassi mootoriõlidega 
on eelkõige täiendav 1,7%-ne 
kütusesääst.

FUCHS -
põhjalikult 
katsetatud

TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 
mootoriõli

Standardne SAE 5W-30 mootoriõli (võrdlusena)

XTL®-tehnoloogiaga TITAN GT1 
PRO FLEX SAE 5W-30 mootoriõli

TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 mootoriõli

XTL®-tehnoloogiaga
TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 mootoriõli

Värske 
õli

Värske 
õli

Kasuta-
tud õli

Kasuta-
tud õli

Katsemeetod: veerekatse katsestend, NEFZ-katse, 
MERCEDES-BENZ C 250 CDI

9,17 s

5,31s

0,47 %

0 %

2,2 %

12,88 s

5,70 s

Õlitusaeg temperatuuril
 -27 °C:

Kütusesääst
MERCEDES-BENZ C 250 CDI näitel

  

TITAN 
GT1 
SAE 0W-20

Uudsel XTL®-tehnoloogial 
põhinev suure jõudlusega ning 
epohhiloova viskoossusega 
tippklassi mootoriõli, mis 
sisaldab ainulaadsena maailmas 
tsingivabasid manuseid ning on 
mõeldud suure jõudlusega 
bensiini-ja diiselmootoritele.

Kvaliteediklassid:

-

Heakskiidud:

-

FUCHSi soovitused: 
ACEA C2 
API SL 
ILSAC GF-4

TITAN 
GT1 PRO FLEX 
SAE 5W-30

Uudsel XTL®-tehnoloogial 
põhinev suure jõudlusega ja 
ülimalt kütusesäästlik tippklassi 
mootoriõli. Spetsiaalselt välja 
töötatud BMW, MERCEDES 
BENZi ja OPEli heitgaaside 
järeltöötlussüsteemidega ja 
turbolaaduritega varustatud 
sõidukitele.

Kvaliteediklassid
ACEA C3; API SN / SM

Heakskiidud:
BMW LONGLIFE-04 dexos2TM 
(GB2C0209075) MB 229.51/ 229.52
VW 502 00 / 505 00 / 505 01

FUCHSi soovitused
FIAT 9.55535-S3
FORD M2C917-A
GM-LL-A-025; GM-LL-B-025 

 � ülisuur kütusesäästu  potentsiaal;

 � suurepärane külmkäivitus;

 � korralik jõudlusvaru.

 � suurepärane külmkäivitus;

 � väiksem kütuse- ja õlikulu;

 � parem vananemiskindlus;

 � korralik jõudlusvaru.

TITAN 
GT1 
SAE 5W-40

Uudsel XTL®-tehnoloogial 
põhinev suure jõudlusega ja 
kütusesäästlik tippklassi 
mootoriõli. Spetsiaalselt välja 
töötatud heitgaaside 
järeltöötlussüsteemidega ja 
turbolaaduritega varustatud 
sõidukitele.

Kvaliteediklassid:
ACEA C3; API SN / SM / CF FORD 
M2C917-A

Heakskiidud:
BMW LONGLIFE-04 MB 226.5 / 
229.31
PORSCHE A40, RENAULT RN0700 / 
RN0710VW 502 00 / 505 00 / 505 
01

FUCHSi soovitused:
FIAT 9.55535-S2

TITAN 
GT1 PRO C-3 
SAE 5W-30

Uudsel XTL®-tehnoloogial 
põhinev suure jõudlusega ja 
ülimalt kütusesäästlik tippklassi 
mootoriõli. Spetsiaalselt välja 
töötatud BMW, VW ja 
MERCEDES BENZi heitgaaside 
järeltöötlussüsteemidega ja 
turbolaaduritega varustatud 
sõidukitele.

Kvaliteediklassid:
ACEA C3

Heakskiidud:
BMW LONGLIFE-04 MB 229.51 
PORSCHEC30 VW 504 00 / 507 00

FUCHSi soovitused:
FIAT 9.55535-S3 FORD M2C917-A
 

 � suurepärane külmkäivitus;

 � väiksem kütuse- ja õlikulu;

 � parem vananemiskindlus;

 � korralik jõudlusvaru;

 �

 � suurepärane külmkäivitus;

 � väiksem kütuse- ja õlikulu;

 � parem vananemiskindlus;

 � korralik jõudlusvaru;

 � väike aurustumiskadu.majanduslikult otstarbekas 
valik autootjatest 
sõltumatutele 
autotöökodadele.
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Tehnoloogia maailma kõige 
usaldusväärsematele autodele. 
Kes selle leiutas ?

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

Rohkem infot leiad: www.varta-automotive.com

Kõige algus on
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JOHNSON CONTROLSI VARTA® AKUDE TESTIMISE 
JA KONTROLLIMISE PROGRAMMI TULEMUSED

Maailma suurim autoakude tootja Johnson 
Controls avaldas ülaltoodud VARTA akude 
testimise ja kontrollimise programmi tulemused 
messil Automechanika 2016. Eelmise aastal 
valitud Euroopa riikides käivitatud algatus aitab 
töökodadel leida akuga seotud probleemid enne 
nende ilmnemist. 

Enam kui 33 000 kontrollitud sõidukist oli 
peaaegu 8500 sõidukil aku nii nõrk, et tuli kohe 
välja vahetada.

„Aku testimine peaks saama töökodades pakutava 
teeninduse rutiinseks osaks,“ selgitas ettevõtte Aftermarket 
EMEA president ja peadirektor Florence Bailleul. „Soovime 
autojuhte säästa ebameeldivate rikete ja teatud sõiduki 
funktsioonide ebakindla töö eest.“

Johnson Controls uuris ka, kuidas kulgeb autoremondituru 
areng „tee ise“ ärimudeli juurest „tehke minu eest“ ärimudeli 
suunas. Tähelepanekute kohaselt vajab 85 protsenti Euroopa 
autojuhtidest töökojas auto teenindamisel abi ja 8 juhti 
10st usaldab mehaanikute poolt jagatud akude hooldamist 
puudutavaid soovitusi.

„Soovime aidata töökodadel neid numbreid säilitada 
ja isegi suurendada, kuna järelturule on saabumas uus 
tehnoloogia, näiteks absorbeeritud klaasmattakudega 
start-stop sõidukid,“ ütles Joseph Walicki, ettevõtte 
Johnson Controls asepresident ja president jõuallikate 
alal. Ettevõtte hinnangul on 2020. aastaks start-stop 
tehnoloogiaga varustatud 75 % kõigist sõidukitest.  

Kvaliteetsed akud on start-stop süsteemide puhul ülimalt 
olulised. Kui mootor on välja lülitatud, kasutab sõiduki 
elektrisüsteem raadio, tulede ja kütte tarvis akutoidet. Aku 
aitab ka mootori sekundi murdosa vältel käivitada. See 
kõik on aku rolli oluliselt muutnud ja erialase väljaõppe 
saanud tehnikute teadmised ja kogemused on nüüd 
olulisemad kui eales varem. 

„Johnson Controls pakub töökodades pakutava teenuse 
taseme tõstmiseks akude paigaldamise juhiseid ja aku 
korrektse vahetamise koolitusi,“ ütles Bailleul. „Kui 
töökojad arenevad akuekspertideks, suudavad nad 
klientidele lisandväätust pakkuda ja saavad areneval turul 
konkurentsieelise.“

Lisaks vajab aina suurem osa sõiduki osadest toidet – 
näiteks ohutussüsteemid. Rohkem energiat vajavad nii 
sõidukĳ uhi abisüsteem, aktiivne stabiliseerimissüsteem ja 
automaatpidurid, mistõttu aku on meie sõidukitele oluliseks 
jõuallikaks.

„Johnson Controls mõistab tuleviku autotehnoloogiaid, 
seetõttu aitame oma klientidel juba täna tulevasteks 
turutrendideks ette valmistuda,“ ütles Walicki.

Start-stop tehnoloogiat 
tagant tõukav jõud
Nagu eespool mainitud, on 2020. aastaks eeldatavasti 
start-stop funktsioonidega varustatud umbes 75 % kõigisse 
autosegmentidesse- ja klassidesse kuuluvatest sõidukitest. 
VARTA akude Silver Dynamic AGM ja Blue Dynamic EFB 
puhul kasutatakse kõige kõrgetasemelisemat tehnoloogiat, 
mis rahuldab nii kõrgemast klassist kui tavalisi suure 
energiavajadusega sõidukeid. Akud Silver Dynamic AGM ja 
Blue Dynamic EFB on äärmiselt usaldusväärsed ja püsiva 
töökindlusega.

• Iga neljanda sõiduki aku on nõrk;
• 85 % autojuhtidest vajab auto 

teenindamisel abi;
• 8 juhti 10-st usaldab töökojas 

saadud soovitusi;
• akuvahetusturule saabub 

start-stop tehnoloogia.

Johnson Controls Power Solutions EMEA
Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA
Am Leineufer 51 · D - 30419 Hannover

Tel.: +49 511 975 02 · Fax: +49 511 975 1680
info@varta-automotive.com · www.varta-automotive.com
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STOPP-START 
REŽIIMIL**

20%

SUUREM  
KAITSE 

KULUMISE 
EEST

SÕIT LINNAREŽIIMIL 
VÕIB PÕHJUSTADA  
KUNI 18000* 
PEATUMIST AASTAS
KOHENE KAITSE KULUMISE EEST MOOTORI  
KÄIVITUSHETKEST ALATES.

Castrol MAGNATEC STOP-START mootoriõli kaitseb 
mootoreid kulumise eest linnarežiimil - uuenduslik 
lahendus probleemile, mis tuleneb sõidust 
linnaliikluses. 

*Katsete keskmine 50 suurima linna kohta üle maailma, Castrol Magnatec Stop-Start indeks. 
**Tulemused on saadud OM646LA kulumiskatsetel.

www.balticoil.eu
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Saaste vähendamine ja õli mõju kütusekulule

Kehtivad ranged saastamisvastased seadused nõuavad autotootjatelt 
uute süsteemide väljatöötamist, tagamaks, et nende tooted 
arvestavad üha enam keskkonnaga, säilitades samas oma jõudluse ja 
tarbimistasemed.
Autode saastetasemete vähenemise taga on olulised muudatused 
mootorite ja nende abisüsteemide ehituses, näiteks sissepritses, millele 
tuleb lisada heitgaaside töötlemise seadmeid nagu katalüsaatoreid ja 
tahkete osakeste filtreid. 

Üldiselt kipub sisepõlemismootorite puhul kehtima järgnev:
• väiksema mahuga mootoritel on suurenenud võimsus (kärpimise 

mõiste);
• saavutatakse kõrgemaid töötemperatuure;
• mootorid on paremini häälestatud ;
• kasutatakse väiksema paisumisteguriga materjale;
• väiksem kütusekulu;
• pikema intervalliga hooldusperioodid;

• väiksem määrdeaine tarbimine;
• mootoris on rohkem hüdrauliliselt juhitavaid osi (reduktorid, pingutid, 

pumbaga pihustid jne);
• keskkonda paiskub vähem tahkeid osakesi.

Kui kasutatakse heitgaaside töötlemist, näiteks tahkete osakeste 
filtritega (DPF), kolmeastmeliste katalüsaatoritega (TWC), 
retsirkulatsiooniga (EGR) või valikulise katalüütilise redutseerimisega 
(SCR), on vaja uue koostisega määrdeid. Nendes koostistes on 
vähendatud fosfori, väävli ja sulfaattuha sisaldust.
Autotööstuse uutele trendidele vastamiseks võimaldavad õlidele 
esitatud nõuded suuremat töökindlust ning vähendavad selle 
viskoossust, lenduvust ja saastavust. 
Tänu neile uutele koostistele suudavad mootorid töötada stabiilsemalt, 
vähendades kütuse tarbimist ja saastamist. 

Tüübikinnitused

On mitmeid organisatsioone, mis kasutavad erinevaid standardeid ja 
spetsifikatsioone, et õlide kvaliteedile viidata. Nende seast on kõige  
olulisemad API (American Petroleum Institute) ja ACEA (Euroopa 
Autotootjate Ühendus).

API - American Petroleum Institute

Instituut on seotud SAE ja ASTM-iga (USA Materjalide Katsetamise 
Ühing) ning esindab tootjaid ja spetsialiste, kes töötavad välja katseid, 
mis analüüsivad mootorite kasutamist. Seetõttu klassifitseeritakse õlisid 
vastavalt nende võimele toimida mootorites teatud tingimuste korral.

Klassifikatsiooni määramiseks kasutatakse kahte tähte. Esimese tähega 
tuvastatakse mootori liik, mille jaoks õli soovitatakse. Kasutatakse 
tähti S (sädesüütega) bensiinimootorite puhul ja C (survesüütega) 
diiselmootorite puhul. Seejärel kasutatakse teist tähte, mis viitab 
sellele, kui suur osa hooldusest selle õliga kaetakse, kusjuures A viitab 
kõige vähenõudlikumale õlile ning jätkatakse tähestikulises järjekorras 
vastavalt nõudluse suurenemisele.

Iga tase vastab oma madalamatele nõudlustasemetele. Seega, 
kui tekivad uued nõudluse tasemed, loetakse eelnevad tasemed 
vananenuks.

ACEA - Euroopa Autotootjate Ühendus

CCMC (Common Market Automobile Manufacturers’ Association) 
laialisaatmise tõttu asutati Euroopa Autotootjate Ühendus. Sinna 
kuuluvad Euroopa sõidukitootjad ning nad töötavad välja süsteemi, 
millega tagatakse koostöös teiste asutustega määrdeainete kvaliteet. 
ACEA tasemed põhinevad laboritestidel, mis näitavad kulumiskaitset, 
mootori puhtust, roostekindlust ning viskoossust erinevate 
temperatuuride puhul jne.

ACEA klassifikatsioonides määratakse tähtedega, millist tüüpi mootorile 
määrdeaine sobib. Tähed A/B on määratud väikesõidukite diisel- ja 
bensiinimootoritele. Täht C tähistab õlisid, mis ühilduvad väikeste 
bensiini- ja diiselmootorite katalüsaatoritega. Täht E on mõeldud 
raskeveokite diiselmootoritele. Lisaks tähele on igale tasemele 
määratud ka number.

Vastupidiselt API klassifikatsioonile ei erista erinevad tasemed tingimata 
madalama ja kõrgema kvaliteediga õlisid, vaid iga määrdeaine erinevaid 
omadusi. Seetõttu ei tähenda kõrge tase alati kvaliteetsemat toodet.

ACEA õlide seeriad põhinevad pideval arendustööl. 14. detsembril 
2012. aastal uuendati nende õlide standardeid. Järgnevas tabelis on 
detailselt näidatud elementide osakaalud, mis nendesse õliliikidesse 
lähevad: HTHS (viskoossus suure temperatuuri ja kõrgnihke korral) 
ja TBN (aluse kogunumber), mis esindab grammis õlis sisalduvat 
kaaliumhüdroksiidi alusreservi milligrammides.
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Liik HTHS Sulfaattuhk (%) Fosfor (%) Väävel (%) Raud 
(%)

TBN (mg 
KOH/g)

Kütuseaurude 
kadu (%)

A1/B1 ≥2.9 - ≤3.5 ≤1.3 - - ≥2.5 ≥8 ≤13
A3/B3 ≥3.5 ≥0.9 - ≤1.5 - - - ≥8 ≤13
A3/B4 ≥3.5 ≥1.0 - ≤1.6 - - - ≥10 ≤13
A5/B5 ≥2.9 - ≤3.5 ≤1.6 - - ≥2.5 ≥8 ≤13
C1 ≥2.9 ≤0.5 % ≤0.05 % ≤0.2 % ≥3 % - ≤13 %
C2 ≥2.9 ≤0.8 % ≤0.09 % ≤0.3 % ≥2.5 % - ≤13 %
C3 ≥3.5 ≤0.8 % ≥0.07 - ≤0.09 % ≤0.3 % ≥1.0 % ≥6 ≤13 %
C4 ≥3.5 ≤0.5 % ≤0.09 % ≤0.2 % ≥1.0 % ≥6 ≤11 %
E4 ≥3.5 ≤2.0 - - ≥12 - ≤13
E6 ≥3.5 ≤1.0 ≤0.08 ≤0.3 ≥7 - ≤13
E7 ≥3.5 ≤2.0 - - ≥9 - ≤13
E9 ≥3.5 ≤1.0 ≤0.12 ≤0.4 ≥7 - ≤13

Tootjate „konkreetsed“ heakskiidud

Lisaks on ka tootjate enese heakskiidud, mis kehtivad ainult igale 
konkreetsele tootele. Nende tootjate mootorites kasutamiseks mõeldud 
määrdeained peavad nendele standarditele vastama. Need põhinevad 
ACEA üldistel standarditel, kuid nõuavad rangemate tingimustega 
labori- ja mootoriteste, mille piirangud on palju kitsamad kui need, mille 
on kehtestanud ACEA. Need konkreetsed standardid panevad paika  

teeninduse liigi, viskoossuse, maksimaalse lenduvuse osakaalu, 
pikemad õlivahetuste vahelised kasutusperioodid ja sünteetiliste aluste 
kasutamise määrdeainete tootmisel.

Näitena toome järgnevas tabelis mõnede tootemarkide kasutatavate 
õliliikide ekvivalendid. 

C1 C2 C3 C4 C5
Ford

Jaguar PSA VW Renault Hybrids

Mazda Mercedes
BMW

Määrdesüsteem

Määrdesüsteem jaotab survestatud õli kogu mootoris. See võimaldab 
õlitamist vajavaid piirkondi korrektselt õlitada ning aitab ka jahutada 
olulisi komponente, milleni jahutusvedelik ei ulatu või mida see piisavalt 
jahutada ei suuda.

Õli omadused ja mootori tööst põhjustatud vajadus õlitamise järele 
muudavad määrdesüsteemi mootori toimimise jaoks ülioluliseks. 
Vale õlitamine võib lühikese aja jooksul põhjustada mootori olukorra 
halvenemist ja purunemist.

M
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Komponendid

Määrdesüsteem koosneb paljudest komponentidest, sõltuvalt mootori 
ülesehitusest ja selle nõuetest. Kõige olulisemad komponendid, millest 
süsteem koosneb on kirjeldatud allpool.

Õlipump: See komponent paneb õli läbi kogu määrdesüsteemi liikuma. 
See imeb õlivannist õli läbi väikese sõelfltri, mis puhastab õli suurematest 
tahketest osakestest ja saadab selle filtrisse filtreerimiseks enne kui õli 
peamiste mootori osadeni jõuab. Sõltuvalt selle sisemisest ehitusest võib 
õlipumpasid olla mitmesuguseid. Kõige levinumad on hammasrataspump, 
pöördkolbpump ja sisemine hammasrataspump ehk poolkuu-kujuline 
hammasrataspump. 

Soojusvaheti: See komponent koosneb väikesest radiaatorist, 
mida kasutatakse õli jahutamiseks temperatuuride tõttu, mida see 
jahutusvedelik/õli saavutada võib. See paikneb harilikult enne filtrit ja võib 
olla üks kahest tüübist: vesi/õli soojusvaheti ja õhk/õli soojusvaheti. 

Õlifilter: See komponent on mõeldud kõigi õlis sisaldavate 
transporditavate ebapuhtuste ja tahkete osakeste filtreerimiseks, et need 
mootori osadeni ei jõuaks. See võib olla üks kahest tüübist: monoplokk 
või vahetatav kassett. Õlifilter võib määrdesüsteemis paikneda ühel 
kahest viisist, kas seeriatena või haruna. Selle vahetamine on seotud 
õlivahetusega, kui seda vahetatakse kooskõlas tootjaga.

Õlirõhuandur: Selle eesmärgiks on tuvastada, kas süsteemis on 
õlirõhk või mitte. See on rõhulüliti, mis on ühendatud armatuurlaual oleva 
näidikuga. Uuemates sõidukites ei toimi rõhulüliti otse armatuurlaual, vaid 
suhtleb mootoriüksusega, mis lülitab näidiku sisse või välja. 

Toimimine

Osade õlitamine määrdesüsteemi kaudu toimib kahel erineval viisil. 
Esiteks surveõlitamisega ja teiseks immutamisega.

Surveõlitamine: Selleks, et mõningaid mootori osi korralikult õlitada, 
peab õli olema surve all, vastasel juhul ei ole korrektne õlitamine ja 
jahutamine võimalik. Lisaks on komponente, mis ei ole määrdesüsteemi 
osad, kuid vajavad toimimiseks õlisurvet, näiteks hammasrihma pingutid, 
muudetava klapiajastuse reduktorid jne.

 
 
 
Õlitamine immutamisega: Õlitamine immutamisega kasutab 
ära mitmeid tegureid, et õlitada erinevaid osi ilma õlisurveta. Esiteks 
kasutab see ära tagasivoolutorudes voolavat õli, et immutada osi nagu 
hammasrihm sellel ajal, kui õli alla õlivanni liigub. Teiseks tekitab sellistelt 
osadelt nagu varda laagritelt ja väntvõllilt tagasi pritsiv õli udu, mis immutab 
kõiki mootoriplokis olevaid osi, näiteks silindreid, ühendusvarda otsi jne.
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Olenevalt korrosiooni tõrjuva lisandi keemilistest omadustest võivad 
jahutusvedelikud olla kas anorgaanilised, orgaanilised või silikaate 
sisaldavad orgaanilised vedelikud.

• Anorgaanilistel jahutusvedelikel on väiksem jõudlus 
ning need on keskkonnale kahjulikumad. Need sisaldavad 
segu korrosioonivastastest mineraalsetest lisanditest 
nagu fosfaadid, boraadid, nitraadid, silikaadid ja amiinid. 

• Orgaaniliste jahutusvedelike aluseks on OAT (Organic Acid 
Tehcnology) ehk orgaanilise happe tehnoloogia, mis on orgaaniline 
antifriis tugeva pärssiva toimega, mis ennetab alumiiniumist 

silindripeade, pumpade jne korrosiooni ja kavitatsiooni. Need on 
keskkonnasõbralikumad ning vastavad tootja nõuetele (hajutavad 
soojust paremini, kestavad kauem ja tõhusamalt, pakuvad rohkem 
kaitset jne). 

• Orgaaniliste silikaatidega jahutusvedelike aluseks on Si-OAT 
(Silicate Organic Acids Technology) ehk silikaatidega orgaaniliste 
hapete tehnoloogia, mille tugev pärssiv toime ennetab alumiiniumist 
silindripeade, pumpade jne korrosiooni ja kavitatsiooni. Tavaliselt ei 
sisalda need näiteks nitraate, fosfaate, boraate ega amiine. 

Üha suurem kergsulamite kasutamine mootoritööstuses tähendab 
seda, et aja möödudes on muutunud ka nõudmised jahutusvedelikele 
korrosiooni ja elektrolüütilise käitumise osas. Tänapäevastes mootorites 
kasutatavate metallisulamite ja polümeeride suur hulk nõuab laia valikut 
erinevaid jahutusvedelikke, mille omadused sobivad just konkreetsel 

juhul. Reeglina ei tohi erinevaid jahutusvedelikke omavahel segada. 
Teisisõnu on oluline tagada, et iga konkreetse mudeli korral kasutatakse 
heakskiidetud jahutusvedelikku. Seetõttu on käesolevad vastava tootja 
spetsifikatsioonid siduvad. 

Tüübikinnitused

Volkswagen grupi antifriiside spetsifikatsioonid
G11 VW TL-774C Silikaadid (kõrge) + OAT
G12/G12+ VW TL-774D/F OAT
G12++ VW TL-774G OAT + Silikaadid (madal)
G13 VW TL-774J OAT + Silikaadid (madal) + Glütseriin

Mercedese antifriiside spetsifikatsioonid
MB 325.0 Silikaadid (kõrge) + OAT
MB 325.3 OAT
MB 325.5 OAT + Silikaadid (madal)

MAN-i antifriiside spetsifikatsioonid
324 NF Silikaadid (kõrge) + OAT
324 SNF OAT
324 Si-OAT OAT + Silikaadid (madal)

Jahutussüsteem
Jahutussüsteemi eesmärgiks on tagada, et mootori erinevates osades saavutatakse ja hoitakse õiget temperatuuri, mis ennetab liigset 
kuumenemist või ebapiisavat temperatuuri.

Toimimine

Iga tootja loob jahutusvedeliku süsteemi vastavalt konkreetse mootori 
nõudmistele, kuid süsteemi põhifunktsioonid on alati samad.
Külma mootori puhul surub jahutusvedeliku pump vedeliku läbi bloki 
ja silindripea nii, et jahutusvedelik neelab mootorist tuleva kuumuse. 
Mootorist väljumisel suunatakse see erinevate punktide suunas. Esmalt 
saadetakse jahutusvedelik mootoriõli soojusvahetitesse, kui need on 
olemas. Seejärel saadetakse jahutusvedelik kütteradiaatorisse.

Kütteradiaatori väljundites ning võimalikes soojusvahetites ennetab 
termostaat jahutusvedeliku voolamist mootoriradiaatori suunas, 
mistõttu naaseb jahutusvedelik pumpa.
Mootori temperatuuri tõusmisel hakkab termostaat avanema. 
See tähendab, et seni seisnud jahutusvedelik hakkab mootori 
jahutusradiaatoris ringlema, et seda saaks suunata mootoriblokki, mis 
lõpetab jahutustsükli.
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Termostaat
See komponent reguleerib jahutusahela temperatuuri. See toimib 
ventiilina, mis reguleerib jahutusvedeliku voolu mootoriradiaatorisse 
sõltuvalt jahutusvedeliku temperatuurist. See ennetab jahutusvedeliku 
ringlemist läbi radiaatori ajal, mil mootor on külm, et mootori 
töötemperatuuri saavutamine oleks võimalikult kiire. 

On olemas ka keerukamaid kahe termostaadiga süsteeme, mille abil 
on võimalik saavutada erinev temperatuuri reguleerimine silindripeade 
ja mootoribloki osas. Teised süsteemid kasutavad traditsioonilist 
termostaati, mille hulka kuulub kuumutatav takisti. Selle takisti 
kasutamisel on mootoriüksus võimeline termostaati avama, säilitades 
vastavalt mootori vajadustele pisut madalama mootoritemperatuuri.

Paisupaak
Muutuva jahutusvedeliku mahu jaoks töötaval mootoril. Lisaks 
kasutatakse topelt ülerõhu- ja alarõhuventiili, et süsteemi lekkekindlus ei  
 

 
põhjustaks mootorile tõsiseid kahjustusi. Selle ventiili võib paigutada 
paisupaagi korki või radiaatori korki, kui see olemas on.

Juhtseadmed
Jahutussüsteemi juhtimiseks võivad sõidukil olla mis tahes järgnevad 
komponendid:

•  Temperatuuri termolüliti: see on temperatuuri termolüliti, 
mille seadistus on kõrgem kui mootori töötemperatuur. See on 
ühendatud indikaatortulega näidikupaneelil, mis hoiatab juhti mootori 
ülekuumenemisel.

•  Jahutusvedeliku tasememõõtur: mõnel sõidukil on 
näidikupaneelil tuli, mis hoiatab ebapiisava jahutusvedeliku taseme 
eest. Tasememõõtur toimib läbi hõljuki, mis lülitab lüliti välja, kui 
jahutusvedeliku tase langeb. Tavaliselt paikneb see paisupaagis.

• Temperatuuriandur: enamikes sõidukites on nõuetekohaseks 
mootorihoolduseks olemas üks või mitu temperatuuriandurit. 
Nendes andurites kasutatakse NTC tüüpi takisteid, mis edastavad 
üksusele infot. Tavaliselt paiknevad need silindripeade ja radiaatori 
jahutusvedeliku äravooludes.

Ettevaatusabinõud

Madala kvaliteediga antifriisid võimaldavad soolade pääsemist 
ahelasse, mis võib ummistada mootori sisekanaleid, takistades 
jahutamist kindlates punktides ning kahjustades mootorit.

Täitke ahel antifriisiga ning mitte kunagi veega, kuna see lahjendab 
toodet. 
Üldreeglina ei tohiks orgaanilist antifriisi mitte kunagi segada 
anorgaanilise antifriisiga (silikaatidega). Nende segamisel ei ole 
omadused kunagi sobivad ning see võib põhjustada jahutussüsteemi 
korrosiooni. Antifriisi vahetamiseks kvaliteetsema toote vastu tuleb 
kogu ahel tühjaks lasta ning korralikult puhastada. Soovitatav on 
jahutusvedelik välja vahetada iga 2 aasta või iga 40 000 km möödudes. 
Seda tuleks teha vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.
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KÄIGUKASTI ÕLI

Käigukastis toimub hammasrataste, ketaste, laagrite ja teiste 
sujuvamaks käiguvahetuseks kasutatavate osade vahel pidev 
hõõrdumine. Selleks on tarvis spetsiifilist määrdeainet, mis on 
teistest erinev.
Käigukasti määrdeainetele lisatakse spetsiifiliste, libedate 
omadustega lisaaineid, et ennetada määrdekihi kulumist ja 
kaitsta komponente juhul, kui õli viskoossus on ebapiisav vajaliku 
paksusega kihi tekitamiseks ja surve all olevate osade hõõrdumise 

vähendamiseks.
Käigukaste on mitmeid erinevaid tüüpe, kuid määrimise osas võib 
need jagada kahte gruppi: manuaalsed ja automaatsed. Viimaseid 
on võimalik jagada 4 tüübiks: konventsionaalsed pöördemomendi 
muunduritega käigukastid; astmeteta käigukastid (CVT); 
robotiseeritud käigukastid ning kahe siduri või otsevahetusega 
käigukastid (DSG).

Manuaalkäigukasti õli

Manuaalkäigukasti õli määrib käigukasti hammasrattaid ja laagreid 
ning olenevalt sõidukist ka diferentsiaalkäike.

Viskoossuse osas peab õli võimaldama:

•  sünkronisaatorite vahelist liikumist ning sujuvat käiguvahetust;
•  käiguvahetust ilma jõuülekandeta või takistust põhjustamata;
•  õli ringlemist osade vahel, seeläbi neid jahutades;
•  õli liikumist muhvide ja laagrite vahel;
•  õli takistatust, et see püsiks hammasrataste vahel ning määriks neid 

hüdrodünaamiliselt.

Survet maksimeerivad lisandid peavad olema:

•  üsna vastupidavad marginaalseks määrimiseks ning jõududele, 
koormustele ja mõjudele vastu pidamiseks;

•  piisavalt tasemel ja kvaliteetsed, et mitte kahjustada pronksi;
•  piisavalt tasemel ja kvaliteetsed, et võimaldada töötamist 

sünkronisaatoritega;
•  sobivad sünkronisaatorites kasutatavate materjalidega.

Automaatkäigukasti õli

Õli, mida tavaliselt neis automaatkäigukastides kasutatakse on 
tuntud kui ATF “Automatic Transmission Fluid“ transmissioonivedelik. 
See on spetsiaalset tüüpi õli, millel on kindlad omadused, mis 
peaksid olema äärmiselt vastupidavad rooste/oksüdatsiooni suhtes, 
temperatuurist ja kasutusest tingitud viskoossuse muutuste osas 
ning millel peavad olema iga käigukasti tüübi omadustele vastavad 
hõõrdumisnäitajad. Lisaks peab see hoidma kõik pinnad, kontaktid 
ja ventiilid puhtana. 

ATF õlil on lisaained, mis suudavad parandada selle stabiilsust 
korrosiooni suhtes, takistavad korrosiooni ning vähendavad vahu 
teket. Aja möödumisel võivad lisaained degradeeruda nii, et 
isegi vedeliku omadused kahjustuvad, mis omakorda mõjutab õli 

määrdevõimet ning viskoossust. Seetõttu ongi ATF õli peamiseks 
automaatkäigukastide probleemide põhjuseks. 

Suuremal osal automaatkäigukastidest on sisemine filter, mis hoiab 
õli puhtana. Selle vahetamine peaks alati toimuma samaaegselt 
õlivahetusega.

Turul on mitmesuguseid automaatkäigukaste ning nad kõik vajavad 
erinevat hooldust. Vaadake alati üle tootja spetsifikatsioonid ja 
soovitused. 
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PIDURIVEDELIK

Pidurivedelik on pidurisüsteemi aktiivne element. Tegemist on 
sünteetilise vedelikuga, mis kannab pedaalile rakendatud jõu üle 
nii, et pidurisüsteemi komponendid liiguvad vastu hõõrdematerjali, 
aktiveerides seeläbi sõiduki pidurdusprotsessi. Sama vedelikku 
kasutatakse ka hüdrauliliste siduritega sõidukites. Sellisel siduripedaalil 

on palju sujuvam käik kui mehhaanilisel siduril. Iga tootja määrab oma 
sõidukites kasutatava pidurivedeliku tüübi ja spetsifikatsioonid. 

Omadused

Kahe siduriga käigukast (DSG)

DSG käiguvahetuse all mõistetakse ühes korpuses paiknevate kahe 
paralleelse käigukasti ühendust. See kasutab mehhatroonikaüksust 
ning õlipumpa, et valida käike topeltsiduri abil. Üks sidur kontrollib 
paarituarvulisi käike (1., 3., 5., 7.) ja tagurpidikäiku, samas kui teine on 
mõeldud paarisarvuliste käikude (2., 4., 6.) jaoks.

Sellist tüüpi käigukaste on kahte tüüpi: 6-käigulised ja 7-käigulised. 
Viimane erineb esimesest lisaks ühe lisakäigu olemasolule ka selle  

 
 
poolest, et selles kasutatakse erinevat tüüpi määrdeaineid - üks 
hammasrataste ning teine hüdraulilise ahela jaoks.

Nende käigukastide õli ja filtreid soovitatakse vahetada iga 60 000 km 
või 8 aasta möödudes, nagu juba mainitud, võttes arvesse ka tootja 
soovitusi. 

Olenemata klassifikatsioonist peavad kõikidel vedelikel olema 
järgnevad omadused:

• Kuiv keemispunkt: Iseloomustab vedeliku maksimaalset 
temperatuuri enne gaasiks muutumist.  Selle temperatuuri 
ületamisel võivad tekkida mullid, mis vähendab vedeliku tõhusust. 
Kõrget keemispunkti on vaja selleks, et vedelik säilitaks oma 
oleku tugeva pidurdamise korral.

• Märg keemispunkt: Iseloomustab maksimaalset 
keemispunkti, mille korral on veeprotsent 3.5%. Pidurivedelik on 
hügroskoopne, mis tähendab, et see imab niiskust; aja jooksul 
kaotab see oma omadused ning selle keemispunkt väheneb 
oluliselt.

• Viskoossus: Temperatuuri mõju viskoossusele peab 
olema võimalikult madal, et tagada vedeliku tõhusus kõrgetel 
töötemperatuuridel.

• Korrosioonivastased omadused: Vedelik peab olema 
korrosioonivastane, et ennetada ahela rauda sisaldavate elementide 
roostetamist. See omadus tagatakse lisaainete lisamisega.

• Sobivus elastomeeridega: Vedelik peab sobima pumpades 
ja teistes ahela osades kasutatavate plastikute ja kummidega, sest 
muul juhul need elemendid purunevad ning kahjustavad ahelat.

Keemistemperatuur Vedelas olekus
Kõrgem kui 175 °C Heas seisus
165 kuni 175 °C Sobiv, kuid vahetamine on soovituslik
Alla 165 °C Kehvas seisus, vahetamine kohustuslik

Tänapäeval kasutatakse kolme tüüpi pidurivedelikke: glükooleetrid, 
mineraal- ja silikoonõlid.

Glokooleeter vedelikud: sõidukites kõige enam kasutatavad. Ei 
ole valmistatud mineraalõlidest ning nende märgisteks on DOT 3, 4, 4.6 
ja 5.1 (mitte segi ajada märgisega DOT 5).  
Neid on olenemata erinevast klassifikatsioonist võimalik ka omavahel 
kokku segada (lisades alati kõrgema kvaliteediga õli, mitte vastupidi), 
kuid seda tüüpi vedelik ei sobi mineraalsete või silikoonipõhiste 
vedelikega. Juhul kui vedelik on hügroskoopne, tuleks see välja 

vahetada iga kahe või kolme aasta möödudes. See vedelik söövitab 
värvi ja lakke. 
Sünteetiline õli DOT 4.6 on toodetud polüglükoolist, glükooleetrist ja 
glükooleeterboraadist. See sisaldab korrosioonivastaseid aineid ja 
antioksüdante. Madal viskoossus muudab selle eriti sobivaks sellistele 
pidurisüsteemidele, milles on kombineeritud ABS, ASC ja ESP/DSC.

Mineraalõli vedelik: valmistatud naftatoodetest. See ei ole 
hügroskoopne ning selle keemispunkt ei varieeru. LHM tüüpi 

mineraalõli-vedelikud ei sobi glükooleeter- ega silikoonvedelikega ning 
seetõttu ei tohiks neid segada. 

Silikoonvedelik: kvaliteetne silikooni baasil vedelik, mille 
märgiseks DOT 5. Sellel on pikem eluiga, kuna see pole hügroskoopne, 
ei söövita värvitud pindu ja sobib kõikide kummist osadega. See ei sobi 

glükooleeter- või mineraalipõhiste vedelikega.
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Pidurivedeliku testrid

Pidurivedeliku nõuetekohane seisund mängib pidurisüsteemi ning 
sõiduki ohutuse juures olulist rolli. Pidurivedelik tuleks välja vahetada 
iga kahe aasta möödudes, alati vastavalt tootja soovitustele.
Pidurivedelikku on võimalik kontrollida keemispunkti testrite abil. 
Minimaalne lubatav keemispunkt DOT 4 vedeliku puhul on 155 °C, kui 
see on võetud pidurisadulatest, kuid 165 °C võib lugeda lubatavaks, 

kui proov võetakse paagist, kuna vedelik saab selles piirkonnas vähem 
koormust. Alati soovitatakse läbi viia ka teine test, mis on vedeliku 
seisundi väljaselgitamisel lõplik.

Pidurivedeliku seisundi kontrollimise viisid võivad olla järgnevad:

•  Keemispunkti test hüdromeetriga:  Selle käigus 
viiakse elektrooniline seade pidurivedeliku reservuaari. See 12 V 
patareiga ning sissehitatud takistiga aparaat võimaldab kuumutada 
pidurivedelikku kuni keemiseni, et mõõta selle keemispunkti. 
Seejärel võrreldakse saadud väärtust hüdromeetri ekraanil kuvatava 
minimaalse keemispunktiga.

•  Keemiline testriba: Paberist keemiline riba sisestatakse 
pidurivedeliku reservuaari. Vedeliku vananemisel lagunevad selle 
korrosioonivastased ained. Seisundi määramiseks kontrollivad 
testribad vedeliku vasesisaldust.   

•  Refraktomeeter: see on optiline testimisüsteem, mis mõõdab 
vedeliku niiskussisaldust, kasutades selleks valguse murdumist.

Nõuded/tase DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 DOT 5
Kuiv keemispunkt, °C (min) 205 230 285 260
Märg keemispunkt, °C (min) 140 155 160 180
Viskoossus temperatuuril -40° C, mm²/s 1500 1800 900 900

Tüübikinnitused

Pidurivedelik peab vastama teatud nõuetele, et see suudaks täita oma 
funktsiooni ohutult ja tõhusalt. Pidurivedelike klassifitseerimiseks on 
erinevaid reegleid, kuid kõige enam kasutatakse USA transpordiameti 

(DOT) klassifikatsiooni. Selle klassifikatsiooni aluseks on kuiv 
keemistemperatuur (uus vedelik) ja märg keemistemperatuur 
(kasutatud vedelik).
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ROOLIVÕIMENDI VEDELIK

Roolivõimendite süsteemid vajavad spetsiaalset hüdraulilist vedelikku. 
See paigutatakse reservuaari, mis on osa sõiduki roolivõimu ahelast 
ning see täidab mitmeid olulisi funktsioone, et kindlustada süsteemi 
nõuetekohane toimimine.

Omadused

Roolivõimendi kannab üle süsteemikomponentide juhtimiseks vajaliku 
jõu ning on suuteline töötama mitmesugustes tingimustes, sealhulgas 
äärmuslike temperatuuride juures.

Sõiduki kasutusjuhendis on täpsustatud kasutatav roolivõimendi 

vedelik, kuid on juhiseid, mis oma tehniliste omaduste tõttu nõuavad 
tootjate endi poolt reguleeritud eritooteid.

TUULEKLAASI/ESILATERNA PESUVEDELIK

Sellel vedelikul on olemas paak ja ülekanne tuuleklaasi või esilaterna 
välispinnale, aidates säilitada head nähtavust ja parandades ohutust.

Omadused

Selle vedeliku aluseks on spetsiaalsed pesuvahendite ja lahustite 
toormaterjalid, mis võimaldavad eemaldada kogu tuuleklaasile või 
sõiduki esilaternale kogunenud mustuse.

Selle omaduste hulka peaksid kuuluma:

•  tuuleklaasil või esilaternatel oleva mustuse eemaldamine;
•  ei kahjusta värvi või plastikut;

•  vahutamine on piiratud ning ei jäta seebist kihti;
•  ei põhjusta valguse murdumist.

Turul leidub kahte tüüpi tooteid: osa on kontsentraadid, mida peab 
lahustama ning teised on juba segatud ja kasutamiseks valmis. 
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AD tooted – 
tark valik!

AD tootevalik – vali tooted, mida 
saad usaldada! Me garanteerime 
tervikliku teenuse, kvaliteedi ja 
usaldusväärsuse.
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