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Austatud kliendid

Kevad on saabumas ja mul on heameel esitleda meie  infoajakirja 
Eure!TechFLASHi kuuendat numbrit, milles tuleb juttu meie 
suurimast tootegrupist - rehvidest. Anname ülevaate ka teistest 
toodetest, mis on vajalikud lähenevaks rehvivahetushooajaks.

Räägime lähemalt uutest Hankooki LAUFENN tootemargi 
suverehvidest, mis on nüüdsest ka Euroopa turul saadaval. Lisaks 
on meie  tootevalikust võimalik leida järgnevaid kvaliteetseid 
rehvitootjaid nagu Goodyear, Continental, Dunlop, Gremax, Tristar 
jpt. Pakume vaid parimat!

Käesolevas numbris teeme juttu ka Ravagioli rehvimontaaži 
seadmest, mis  on valmistatud spetsiaalselt AD Balticule ja millel 
on mitmeid eeliseid võrreldes teiste rehvi montaaži seadmetega.

Anname ülevaate ka põhilistest veepumba riketest ja põhjustest 
ning paljust muust, mille vastu üks kirglik autohuviline huvi tunneb.

Meeldivat kevadet soovides
Sven Toomla
AD Baltic AS-i juhatuse liige

SISUKORD

REHVID

AD BALTICU UUDISED

TARNIJATE UUDISED

AD Baltic AS-i koolitus koostöös kaubamärgiga DENSO

„G8945ITD.26S MEMORY“ uue põlvkonna 
rehvimontaažipink Ravagliolilt

AD Balticu tootevalik: Kõik ja rohkem veel – rehvide 
montaaž ja remont

AD Balticu tootevalik: Talverehvide pidurdusomadused 
suvel

HANKOOKI uued „LAUFENN“ tootemargi suverehvid on nüüd 
Euroopa turul saadaval

LAUFENN rehvid AD Balticu sortimendis

DELPHI aitab võita lahingu mootori kontrolltulega

DELPHI mootorikontrolli portfell

GATES: peamised veepumpade rikete põhjused on välditavad

ELRINGKLINGER: arvestage mootori eripäradega

VALEO õhuhaldussüsteemide tootevalik

FRAM: Sogefi Diesel3Tech™ ja Diesel3Tech™+ tehnoloogiad 
kergete kommertssõidukite jaoks
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AD BALTIC AS-i koolitus koostöös kaubamärgiga DENSO

2. veebruaril 2017. aastal korraldas AD 
Baltic AS taaskord ühe tasuta tehnilise 
koolituse koostöös kaubamärgiga 
DENSO. Koolitus leidis aset Tallinnas 
ning juba paljudele meie klientidele ja 
koostööpartneritele tuttavas kohas – 
hotellis Euroopa. 

Seekordse, umbes 6-tunni pikkuse 
koolituse sisuks oli anda tehniline 
ülevaade DENSO kliimaseadmetest. 
Koolitusel tuli lähemalt juttu nt 
külmaainete liigitusest; aurustajatest; 
kondenseerijatest; ND-oil 8-st; 
kondensioneeri jahutusgaasist; 
kompressori õlidest; kõige 
sagedasematest kompressori vigadest; 
kompressori vahetamisest ning 
kõige lõpus anti ülevaade autokliima 
hooldamise 7st põhisammust.

Koolitust viis läbi DENSO 
kvalifikatseeritud esindaja Richard 
Groot. Koolitus toimus inglise keeles 
tõlkega eesti keelde. Osavõtjaid oli 
palju, täpsemalt 47. Iga koolitusel 
osaleja sai ka seekord osa hotell 
Euroopa maitsvatest buffee elamusest 
ning võimaluse end virgutada tassikese 
kohviga. 

Üritame endast ka tulevikus parima 
anda, et meie poolt korraldatud 
koolitustega oleksid rahul nii meie 
kliendid, koostööpartnerid ning 
loomulikult ka meie ise. Ootame alati 
Teie soovitusi ja tähelepanekuid!

AD BALTIC AS tänab kõiki koolitusel 
osalejaid ning hotell Euroopat 
suurepärase koostöö eest! 
Kuni järgmiste kohtumisteni!

Pilte koolitusest:

Denso kliimaseadmete koolitus
            Pildil paremal: Richard Groot/ Denso International Europe´i õhukonditsioneeride tootejuht

            Pildil vasakul: Leif Carlsson/ Denso International Europe´i Põhjamaade ja Balti piirkonna müügijuht

Denso kliimaseadmete koolitus
           Pildil: koolitusel osalejad

Lõunasöök koolitusel osalejatele hotell 
Euroopa buffees
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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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„G8945ITD.26S MEMORY” uue 
põlvkonna rehvimontaažipink 
Ravagliolilt

Tellimiskood: G8945ITD.26S
• patenteeritud leverless vahend plastikust ja 

kriimustuskindlast materjalist;
• lihtne demonteerimine (ülemine rant) - lahtine 

monteerimispea kontroll: üles-alla ja rant on 
demonteeritav;

• lihtne demonteerimine (alumine rant);
• lihtne pealukustus - roller rotatsiooni 180 °;
• Space saver - postvertikaalse „ruumi säästva“ liikumisega;
• Tool memory - Rim serva „mälu“ kontroll: koht määratakse esimesel korral, siis 

ta läheb tagasi samasse asendisse lihtsalt pedaalile vajutades;
• topelt-toimega pneumaatilised rullid randi kaitsmega;
• elektrimootori püsikiiruse reguleerimine (0-16 p / min);
• kõiki rehvitüüpe max 45-tollise (1143 mm) läbimõõduga;
• velje diameeter 10 kuni 26 tolli ja laius max 15 tolli (381 mm);
• varustatud kiire lukustiga tsentreerimiskoonusega ja plastikust kaitsega;
• chuck-tsentraalne kinnipigistamine - sobib ka tagurpidi veljele;
• tööriistakast (G1000A55);
• pedaaliga inflatsioon koos manomeetri ja tasakaalustusklapiga;
• Top tubeless rehviseade;
• koos randi montaaži abinõuga (PLUS91AKC);
• ratta tõstja (G800A121).
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G7645D.26AD Ravaglioli rehvi montaažiseade 
spetsiaalselt  mõeldud AD Balticule

Chicago Pneumatic (USA)  CP7748 - 1/2” 
pneumaatiline mutrivõti

G3.140RS rehvi tasakaalustusseade Ravagliolilt

COMPAC (Taani) mobiilne hüdrauliline tungraud 2T-K G3

Tellimiskood: G7645D.26AD
• tööriist automaatse lukustamisega õigele kaugusele veljest;
• töölaua kaitselüliti avamine on reguleeritav 2 asendil;
• pneumaatiline liikumise näitaja;
• raam on suur ja tugevdatud, et anda ülimat jäikust seadme töös;
• käigukast on paigaldatud kahele terasplaadile, et vältida paindumist 

töötamise ajal;
• elektrimootor kiiruse reguleerimisega;
• kinnitusvahendid: 10-28,5 tolli;
• pedaaljuhtimisega pumpamise seade koos manomeetri ja rõhu vähendamise 

klapiga;
• pneumaatiline abikäpp.

Omadused:
• topeltlöögi mehhanism;
• ühendusotsik 1/2“;
• maksimaalne pöördemoment 1250 Nm;
• 1200 lööki minutis;
• kaal: 2 kg.

Tellimiskood: 913049-1

• kandevõime: 2 tonni;
• tõstekõrgus: 80-500 mm;
• pikkus: 730 mm;
• tagastus kiirel tühikäigul.

Küsimused: EE: Toivo Lukas, GSM: +372 502 6593; e-mail: t.lukas@adbaltic.ee

Tellimiskood: G3.140RS
• Eco-Kaal funktsioon kaalude kokkuhoiuks;
• velgede ovaalsuse mõõtmine;
• dual led valgustus kaalu paigalduseks;
• laserkiir raskuste täpseks asetuseks;
• automaatsete ratta mõõtudega (standardsügavus-, läbimõõt- ja laius);
• varjatud tasakaalude programm;
• Auto-stop välise tasakaalustuse asendis;
• balanseeritavate velgede diameeter: 10-26 tolli;
• tasakaalustus tsükli aeg: 6 s;
• ratta pöörlemiskiirus: <100 rpm.
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KÕIK JA ROHKEM VEEL - REHVIDE 
MONTAAŽ JA REMONT

Rehvide paigaldus- ja tihendusmaterjalid

Kõik on palju lihtsam, kui ei ole vaja muret tunda, kust leida sobivaid materjale. Seetõttu soovitame Teile 
kontsentreeritud valikut toodetest, mida on võimalik kasutada rehvide montaažil ja parandamisel.

Rattaraskus plekkvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Universaalsed liimitavad rattaraskused plekkvelgedele

5 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO2

Kinnilöödavad rattaraskused plekkvelgedele ja valuvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Rattaraskused plekkvelgedele

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Rattaraskused valuvelgedele

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445

Paigaldus-/tihenduspastad Tootekood

Rehvi paigalduspasta, 1 l 1 6005003

Rehvide monteerimispasta, standartne, 4 kg 1 ACRYLMED GREEN 4KG

Rehvide monteerimispasta lisaainetega (punane), 4 kg 1 ACRYLMED RED 4KG

Rehvide monteerimispasta lisaainetega (sinine), 4 kg 1 ACRYLMED BLUE 4KG

Musta värvi monteerimispasta, 5 kg 1 600BP05

Valget värvi monteerimispasta, 5 kg 1 600MP05

Valget värvi monteerimispasta, 3 kg 1 600MP03

Rehvitalk, 500 g 1 6007000

Hermeetik 1 2338103

Rehvi servatihenduspasta, 1 l 1 6005002

Rehvide märgistamispliiatsid Pakendi sisu Tootekood

Kollane värvipliiats 1 2338102

Tubeless ventiilid Pakendi sisu Tootekood

Ventiil TR413 100 TR413

Ventiil TR414 100 TR414

Plastikkattega ventiil 1000 VC8

Ventiili klapp 1000 9001
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Plaastrid, tihendusnöörid ja “seened” Pakendi sisu Tootekood

Rehviparandus seened 6mm 24 3001006

Rehviparandus seened 8mm 20 3001008

Tihendusnöörid, 204mm 25 2001104

Õhuke musta värvi tihenduspael 50 2001104

Kummist tihendusnöörid, 6 mm 60 3002006

Tihendusnöörid, 100 mm 60 H300003

Rehvi paranduslapid, 75x90mm 20 1003015

Rehvi paranduslapid, 75x125 mm 10 1003014

Rehvi paranduslapid, 65x115 mm 10 1003012

Rehvi paranduslapid, 55x75 mm 20 1003010

Ovaalsed rehvi paranduslapid, 90x45 mm 30 1001740

Ovaalsed rehvi paranduslapid, 74x37 mm 30 1001720

Ümmargused rehvi paranduslapid, 55 mm 30 1000550

Ümmargused rehvi paranduslapid, 30 mm 100 1000300

Plaastrid ümarate nurkadega, 35 mm 100 1002350

Diagonaalsed rehvi paranduslapid, 80 mm 20 1004102

Diagonaalsed rehvi paranduslapid, 60 mm 30 1004101

Rattaraskus plekkvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Universaalsed liimitavad rattaraskused plekkvelgedele

5 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO2

Kinnilöödavad rattaraskused plekkvelgedele ja valuvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Rattaraskused plekkvelgedele

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Rattaraskused valuvelgedele

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445

Paigaldus-/tihenduspastad Tootekood

Rehvi paigalduspasta, 1 l 1 6005003

Rehvide monteerimispasta, standartne, 4 kg 1 ACRYLMED GREEN 4KG

Rehvide monteerimispasta lisaainetega (punane), 4 kg 1 ACRYLMED RED 4KG

Rehvide monteerimispasta lisaainetega (sinine), 4 kg 1 ACRYLMED BLUE 4KG

Musta värvi monteerimispasta, 5 kg 1 600BP05

Valget värvi monteerimispasta, 5 kg 1 600MP05

Valget värvi monteerimispasta, 3 kg 1 600MP03

Rehvitalk, 500 g 1 6007000

Hermeetik 1 2338103

Rehvi servatihenduspasta, 1 l 1 6005002

Remontkeemia Pakendi sisu Tootekood

Rehvi parandusliim, kogus 5 l 1 6005000G

Rehvi parandusliim, kogus 1 l 1 6005000

Tugeva toimega temperatuurikindel liim, 1 l 1 6006111

Tugeva toimega liim, 250 mm 1 6006101

Kiiresti kuivav rehviparanduse liim, 250 ml 1 2338104

Rehvide parandusmaterjalid

KÕIK JA ROHKEM VEEL - REHVIDE MONTAAŽ JA REMONT

Rehvide märgistamispliiatsid Pakendi sisu Tootekood

Kollane värvipliiats 1 2338102

Monteerimise/paigaldamise töövahendid Pakendi sisu Tootekood

Hari 1 6001001

Rehvinaaskel 1 7001013

Kummi eemaldaja 1 7001029

Rullpaigaldaja 38 mmx3mm 1 7001030

Auguraspel 1 7001039

Liimi eemaldamise abivahend 1 7001053

Ventiili paigaldamise abivahend, tugevast terasest 1 8001070

Ventiili paigaldamise abivahend, tugevast plastikust 1 8001071

Standartne ventiili eemaldaja 1 8001051

Standartne ventiiliklapp/ventiili eemaldaja 1 8001050A

Ventiilikeerme taastaja 1 8001061

Rehvinööri nõel 1 7001050

Rehvinaaskel 1 7001010

Rehvide remondikomplektid  (nöörid, liimid, töövahendid) 12 2001102SK

Tubeless ventiilid Pakendi sisu Tootekood

Ventiil TR413 100 TR413

Ventiil TR414 100 TR414

Plastikkattega ventiil 1000 VC8

Ventiili klapp 1000 9001
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Talverehvide pidurdusomadused suvel 
(Vilniuse Gediminase Tehnikaülikooli (VGTU) võrdlev uurimus)

Tänapäeva rehvitootjad pakuvad mitut 
erinevat tüüpi rehve, mis on mõeldud 
kasutamiseks samal hooajal. Rehvid 
erinevad nii kummimassi koostise 
ja kõvaduse, pealispinna mustri ja 
selle tüübi, koormuse, kiiruse indeksi 
ja muude tegurite poolest. Sellest 
hoolimata leidub autojuhte, kes sõidavad 
suvel talverehvidega, mida mustri liiga 
vähese sügavuse tõttu külmemal ajal 
enam kasutada ei kõlba. Selle tendentsi 
peamine põhjendus on, et suviti on 
lubatud suurem rehvikuluvus. Autojuhid 
ilmselt nõustuksid, et talverehvidega 
sõiduk ei oleks suvel kriitilistes 
teeoludes või järske manöövreid tehes 
turvaline ning et teatud oludes (vihma 
käes või äärmuslikel temperatuuridel) 

võib sellisest säästmise viisist saada 
liiklusavarii põhjustaja. Vilniuse 
Gediminase Tehnikaülikooli teadlased 
koostöös nooruurijatega viisid läbi 
eksperimendi, hindamaks ebasobiva 
rehvivaliku rolli auto pidurdamise 
efektiivsusel. 
Et andmed oleksid maksimaalselt 
täpsed, kasutati pidurdamismanöövri 
ajal auto piduripedaali vajutamiseks 
automatiseeritud süsteemi. Sellist süsteemi 
kasutades tuleb esile just rehvidevaheline 
erinevus. Katseteks kasutati nüüdisaegset 
Saksamaa ja Ungari tootjate varustust 
(pilt 1), mis fikseerib eraldiseisvalt ratta ja 
auto kiirused ning sõiduki aeglustuskiiruse. 
Näitamaks kulunud rehvide poolt 

tekitatavaid termodünaamilisi protsesse, 
kasutati kõrge tihedusega termokaamerat. 

Eksperimendiks kasutati teist hooaega 
kasutusel olevate keskmise kõvadusega 
talverehvide komplekti. Võrdluseks 
kasutatud suverehvide komplekt oli enne 
katset olnud kasutusel neli hooaega. Talve- 
ja suverehvide mustrisügavused olid katse 
alguses vastavalt 8 ja 3 mm. Katse viidi läbi 
suvistes oludes: õhutemperatuur oli +25 – 
+28 °C, teekatte temperatuur +27 – +32 
°C, teekatteks oli kuiv asfalt. 

Üks peamisi sõiduki pidurdusefektiivsust 
väljendavaid parameetreid on saavutatav 
aeglustuskiirus, vt pilti 2a. Suverehvide 
komplekt andis enda kasutuseks mõeldud 
tingimustes märkimisväärselt parema 

Pilt 1. Sõiduk koos katseteks valmis seatud varustusega
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on antud juhul võrdsustatud sõiduki 
aeglustuskiirusega) sõltuvust rataste 
suhtelisest libisemisest, vt pilti 2b. 

Pildil 2b on samuti näha, et suverehvid, 
juhul kui rataste libisemine on sama, 
suudavad pidurdamise ajal tekitada 
suurema puutejõu ning sõiduk saavutab 
suurema aeglustuskiiruse. 

tulemuse. Mõõdetud 1 m/s2 aeglustuskiirus 
näitab, et suverehvidega sõiduk vähendab 
pidurdamise ajal oma kiirust igal sekundil 
3,6 km/h võrra rohkem. 

Teine sõidukite turvalisuse, täpsemalt 
rehvidünaamika valdkonnas laialdaselt 
kasutatav meetod näitab rehvide poolt 
genereeritava pikisuunalise puutejõu (mis 

Pilt 2. Eksperimendi käigus mõõdetud sõidukite aeglustuskiiruse erinevused, kasutades erinevaid 
rehvitüüpe
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Pilt 3. Sõiduki pidurdusteekond, kasutades erinevaid rehvitüüpe
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Pilt 6. Vesiliug

Tehti ka sõiduki pidurdusteekonna võrdlev 
arvutus, vt pilti 3. Kui sõiduki kiirus järjest 
suureneb, siis suureneb proportsionaalselt 
ka suverehvide eelis talverehvide ees. 
Kui sõita kiirusel 70 km/h, on suverehvide 
pidurdusteekond 3,4 meetrit lühem, 90 km/h 

kiiruse juures juba 5,6 meetrit lühem, 130 
km/h kiirusel sõites saab suverehvidega 
auto pidama aga juba 11,6 meetrit lähemal. 

Rehvide vesiliug
Vesiliug tekib siis, kui rehv ei suuda 
teekattel olevat vett enam kontakttsoonist 
eemale tõrjuda ning sõiduk hakkab liikuma 
veepadjal. Sellistes oludes kaovad sõiduki 

veojõud ja pidurdusomadused ning sõiduk 
on kas vähe või üldse mitte juhitav. Vesiliu 
intensiivsus sõltub nii oludest, sõidukist 
endast kui ka rehviomadustest. Järgnevalt 
on välja toodud põhilised mõjutegurid:

• teekattel oleva veekihi paksus;

• vee omadused;

• teekatte tüüp ja seisukord;

• sõiduki liikumiskiirus;

• rehvimustri kuju ja sügavus;

• rehvi ja teekatte kontakti pindala 
(rehvi laius, õhurõhk rehvis, rattale osutatav 
vertikaalne koormus). 

Kui teekatte temperatuur langeb ja läheneb 
0 °C-le, suureneb vee tihendus ja algab 
jäätumine. Jäätuvat vett, lörtsi või pori on 
rehvi alt eemale juhtida raskem ning vesiliug 
tekib juba väiksema sõidukiiruse juures. 
Seetõttu minimaalne lubatud 1,6 mm või 
sellele lähedane mustrisügavus ei pruugi 
tagada turvalist sõitu ning niisugused rehvid 
peavad saama välja vahetatud uute vastu, 
vastasel juhul seab sõiduki juht ohtu enda 
ja kaasreisijate turvalisuse. On oluline aru 
saada, et vee sujuv eemalejuhtimine rehvi 
ja teekatte kokkupuutealast on võimalik 
ainult piisava mustrisügavuse korral. Mustri 
tüüp ja kuju (nt laiade vett koguvate ja ära 
suunavate kanalitega rehv), samuti võrdne 
ja sümmeetriline kulumine võivad omada 
rehvi veetõrjumise intensiivsusele ja vesiliu 
tekkele märkimisväärset mõju. 

Talverehvid
Pi

du
rd

us
tee

ko
nd

, m

Suverehvid

Algne sõidukiirus, km/h
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Pilt 7. Rehvi kontaktpind erinevates oludes sõites (Goodyear)

Pilt 8. Hetk VGTU teadlaste vesiliu uurimise 
katsest

Pildil 7 on näidatud rehvitootja Goodyear 
vett suunava tüübi suverehvide 
kontaktpind, mis on fikseeritud kasutades 
spetsiaalset vesiliu uurimiseks mõeldud 
seadet, millel rehv saab veereda veega 
kaetud pinnal. Vasakpoolsel ja keskmisel 
fotol on kujutatud ühte ja sama kulumata 
rehvi, mille veeremiskiirus on vastavalt 80 
ja 150 km/h. Parempoolsel fotol veereb 
kiirusega 80 km/h sama tüüpi rehv, mille 
muster on kulunud 1,6 mm sügavuseni. 
Parempoolsel pildil on selgelt näha rehvi 
kriitiliselt väike kontaktpind, mis tekib liigselt 
kulunud rehvidega sõites. Fotod kõnelevad 
siin enda eest ning tõenäoliselt ei nõustuks 
ükski inimene istuma autosse, mille rehvide 
kokkupuutepind teekattega on vaid mõni 
ruutsentimeeter. 

Kokkuvõtteks saab väita, et kuigi vesiliug on 
väga kompleksne nähtus, piisab autojuhile 
sellest, kui ta muretseb endale sobivad 
rehvid, enne sõitu või hooaja alguses 
hindab nende seisukorda ja kulumist ning 
valib vihmastes oludes sõites turvalise 
kiiruse, et vajaduse korral oleks võimalik 
järsku pidurdada või manööverdada 
teekattega kokkupuudet kaotamata. 
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HANKOOKI UUED ‘LAUFENN’ 
TOOTEMARGI SUVEREHVID ON NÜÜD 
EUROOPA TURUL SAADAVAL

Oma uue tootemargiga 
Laufenn on rehvitootja 
Hankook eesmärgiks 
võtnud tarbijate kõige 
praktilisemate vajaduste 
rahuldamise, luues 
tootevaliku, mis vastab 
kogu Euroopa hinnateadlike 
s õ i d u k i k a s u t a j a t e 
erineva elustiiliga seotud 
vajadustele. Tootemargi 
saadaval olev suverehvide 
valik hõlmab kolme erinevat 
toodet: Laufenn S FIT EQ 
intensiivseks kasutamiseks, 
turismi- ja matkasektorile 
suunatud Laufenn G FIT 
EQ ja kaubikutele mõeldud 
Laufenn X FIT VAN.

Intensiivseks kasutamiseks 
mõeldud Laufenn S FIT 
EQ rehvil on täiustatud 
veetõkestusega turvisedisain, 
kus nelja sirge põhisoone ja 
voolujoonelise turviseploki 
paigutuse kombinatsioon 
tagab äärmiselt tõhusa kaitse 
vesiliu tekke vastu. Äravoolu 
toetavad sooneservad ja 
suure jõudlusega polümeerist 

turviseühend parandavad 
veelgi rehvi pidurdusvõimet 
ja juhitavust märjal teekattel. 
Lisaks ebasümmeetrilisele 
turviseskeemile tagab Laufenn 
S FIT EQ optimaalse jõudluse 
ja hea stabiilsuse kuivades 
tingimustes tänu sidevarraste 
kasutamisele, mis tagavad ploki 
suurema jäikuse. Sirge ja 
kompaktse turviseroide 
paigaldamine välisõlale 
aitab suurendada 
külgsuunalist stabiilsust 
ning vähendab veelgi 
rehvi mürataset. Lisaks 
sellele on 2 turvisevöö 
vahele paigaldatud 
volditud servalint, mis 
tagab parema juhitavuse 
suuremal kiirusel.

Laufenn S FIT EQ on 
saadaval 83 erinevas 
mõõdus 15-19 tolli, 
turvise laiustega 185-
255 mm, kõrgussuhtega 
70-35 ja kiirusindeksitega 
H-Y. Osaliselt on saadaval ka 
tugevdatud versioonid.

Spetsiaalselt turismi- ja 
matkasektori jaoks välja 

töötatud Laufenn G FIT EQ 
rehvil on 4 roidega turvise ehitus, 
kus kesksooned on optimaalse 
sügavusega, mis aitab 
tagada sujuva ja vaikse sõidu 
erinevates 
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t e e t i n g i m u s t e s . . . . N e e d 
spetsiaalselt kohandatud 
kesksoone külglõiked 
võimaldavad vee kiiremat 
äravoolu ning koos siseõla 
plokkide sälkudega parandavad 
need ka kogu rehvi jõudlust 
märjal teekattel. Spetsiaalne 
turvisekihi alune ühend aitab 
vähendada Laufenn G FIT 
EQ veeretakistust ning tagab 
kõrge kütusesäästlikkuse. 
Optimeeritud rehvikontuur 
tagab ühtlasema kulumise, kuna 
raskus jaotub võrdselt kogu 
mustri laiusele. Kombinatsioonis 
hübriidturviseühendiga suudab 
G FIT EQ tagada turvise pikema 
tööea, erineva jäikusega 
turviseplokkide kasutamine aga 
tagab madalama vibratsiooni- 
ja mürataseme ning tänu sellele 
parema üldise sõidumugavuse.

Laufenn G-FIT EQ on saadaval 
50 erinevas mõõdus 13-17 
tolli, turvise laiustega 135-225 
mm, kõrgussuhtega 80-55 ja 
kiirusindeksitega T-H. Osaliselt 
on saadaval ka tugevdatud 
versioonid.

Selleks, et pakkuda Laufenni 
rehve suuremale hulgale 
sõidukitele, kuulub tootemargi 
valikusse ka kaubikutele 
mõeldud rehv. X FIT VAN 
tagab turvalise ja stabiilse 
sõidu ning vastupidavuse 
tänu spets iaa lse le 

kummimaterjalile, mis 
parandab rehvi struktuurset 

ühtsust. Topeltkihiga 
põhimik ja tugevatud 

kattevöö kasutamine 
muudab sõidu 
stabiilsemaks, mis 
on raskemate 
sõidukite korral 
väga oluline 
ning kandiline 
j ä l j e s k e e m 
tagab parema 
k o n t a k t i 
teekattega. 
Spetsiaalse 

turviseühendi kasutamisega 
tagavad X FIT Van rehvid 
pika läbisõidu ja hea 
kütusesäästlikkuse. Rehvi 
keskroietel on 3D külgsooned ja 
3D plokiservad, mis tagavad hea 
haarduvuse ja pidurdusvõime 
nii märgades kui kuivades 
tingimustes, toomata seejuures 
ohvriks turviseploki tugevust. 
Keskroiete külglõiked aitavad 
vähendada ploki liikumist, 
tagades esmaklassilise 
juhitavuse.

Laufenn X FIT VAN on saadaval 
21 erinevas mõõdus 14-16 
tolli, turvise laiustega 165-235 
mm, kõrgussuhtega 82-60 ja 
kiirusindeksitega R-H. 

Laufenn S FIT EQ tehnilised 
andmed:

1. Kuivad teeolud:
-  stabiilne jäljekuju võimaldab 

ühtlast koormuse jaotust nii 
vertikaalselt kui külgsuunas, 
tagades parema juhitavuse;

-  täiustatud ebasümmeetriline 
mustriskeem tagab parema 
haarduvuse kurvides ja hea 
juhitavuse;

- volditud servalint turvisevööde 
vahel parandab juhitavust 
suuremal kiirusel;

-  sidevarraste tehnoloogiad 
tagavad ploki optimaalse 
jäikuse.

2. Märjad teeolud:
-  täiustatud veetõkestusega 

turvisedisain tagab äärmiselt 
tõhusa äravoolu;

- äravoolu soodustavad 
sooneservad ja suure 
jõudlusega polümeerist 
turviseühend parandavad 
pidurdusvõimet ja juhitavust 
märjal teekattel.

 3.  Mugavus, veeretakistus ja rehvi 
kulumine:
-  turvisemuster ja spetsiaalne 

kummistruktuur vähendavad 
veeretakistust ja parandavad 
kütusesäästlikkust;

-  sirge roideplokk rehvi 
välisküljel aitab vähendada 
müra ja suurendada 
haarduvust kurvides.

Laufenn G FIT EQ tehnilised 
andmed:

1. Kuivad teeolud:
-  plokitüübid välisõlal 

tugevdavad ploki jäikust, 
parandades külgsuunalist 
stabiilsust ja juhitavust;

- erinevad soonesügavused 
tugevdavad nii õla sise- kui 
väliskülje plokkide jäikust, 
parandades juhitavust.



16

2.  Märjad teeolud:
-  kesksoone külglõiked 

võimaldavad vee kiiremat 
äravoolu ja koos siseõla 
plokkide sälkudega 
parandavad need ka kogu 
rehvi jõudlust märjal 
teekattel.  

 3.  Mugavus, veeretakistus ja rehvi 
kulumine:
-  turvisemuster ja spetsiaalne 

kummistruktuur vähendavad 
veeretakistust ja parandavad 
kütusesäästlikkust;

- optimeeritud soonesügavus 
tagab parema jõudluse ning 
sujuvama ja mugavama 
sõidu;

- erineva jäikuse jaotusega 
turviseploki ehitus vähendab 
vibratsiooni ja müra. 

Laufenn X FIT VAN 
tehnilised andmed:

1. Kuivad teeolud:
-  3D lõikega plokiservad 

parandavad haarduvust ja 
juhitavust, toetades plokke 
kurvides. Külglõiked aitavad 
vähendada ploki liikumist 
ning tagavad maksimaalselt 
stabiilse juhitavuse.

2. Märjad teeolud:
-  3D külgsooned parandavad 

jõudlust märjal teekattel, 
toomata ohvriks ploki 
tugevust.

 3.  Mugavus, veeretakistus ja rehvi 
kulumine:
- spetsiaalne kumm: turvise 

spetsiaalne kummimaterjal 
parandab rehvi struktuurset 
ühtsust ning selle tulemusena 
vastupidavust ja stabiilsust, 
mis on olulised tegurid 
raskemate sõidukite korral;

- läbisõit ja kütusesäästlikkus: 
kandiline jäljeskeem tagab  
rehvi parema kontakti 
teekattega ning vähendab 
kütusekulu.
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Kütuse 
kasutamise 
efektiivsus

Kütuse 
kasutamise 
efektiivsus

Kütuse 
kasutamise 
efektiivsus

C

B;C

B;C

Haakumine 
märja 
teekattega

Haakumine 
märja 
teekattega

Haakumine 
märja 
teekattega

S Fit EQ
• Asümmeetriline muster optimiseerib juhtimist nii kuiva kui ka 

märja teekatte korral. 
• Optimiseeritud rehviprotektor võimaldab efektiivselt vett välja 

juhtida ja parandab haakumist teekattega. 
• Hübriidsegu vähendab veeretakistust ja rehvi kulumist.
• Spetsiaalne kummikiht vähendab kütusekulu.

G Fit EQ
• Asümmeetriline muster optimiseerib juhtimist nii kuiva kui ka 

märja teekatte korral.
• Külgsooned annavad suurema stabiilsuse ja parema 

kõrvalepööramise märja teekatte korral.
• Spetsiaalne kummikiht vähendab kütusekulu.

X Fit VAN
• Laiad külgsooned annavad suurema stabiilsuse ja parema 

kõrvalepööramise märja teekatte korral.
• Rehvisegu tagab aeglasema rehvi kulumise.
• Disain vähendab kütusekulu.

C;E

C;E

C;E

Väline 
müra

Väline 
müra

Väline 
müra

70-71 dB

70-73 dB

67 dB

LAUFENN REHVID AD BALTICU SORTIMENDIS
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Delphi aitab 
võita lahingu 
mootori 
kontrolltulega

Nutikas OE 
lahendus veelgi 
nutikamate 
osadega.

Mootori juhtimissüsteemide 
ühe juhtiva OE tootjana 
kasutab Delphi oma OE 
alaseid teadmisi igas tootes, 
pakkudes nutikaid osi, mis 
tagavad parema heitgaaside 
kontrolli, kütusesäästlikkuse 
ja juhitavuse. Näiteks Delphi 
planaarsed hapnikuandurid – 
neil on kiireim aktiveerimisaeg 
kogu tööstusharus. Üksnes 
kuus  sekundit. Kuid see 
on vaid üks näide. Delphi 
valmistab ka mitmeid teisi 
sama nutikaid osi. MAF, MAP, 
võlli-, süüte- ja ABS andurid on 
vaid mõned neist. Delphi tarnib 
neid OE rakendusi maailma 
juhtivatele sõidukitootjatele, 
kelle hulka kuuluvad näiteks 
Alfa Romeo, Fiat, Hyundai, Kia, 
Lancia, Opel/Vauxhall, PSA, 
Renault ja Volvo.

Kiiresti kasvav 
järelturu võimalus.

Uute sõidukite elektrooniline 
sisu laieneb jätkuvalt kiiresti. 
1980. aastatel moodustas 
elektroonika 15% sõiduki 
väärtusest. Täna on see 
näitaja 40% ja kasvab 
endiselt. Iga sõiduki korral 
tähendab see, et ainuüksi 
selle elektroonikasüsteemi on 
paigutatud märkimisväärne 
summa. Ühtlasi aga tähendab 
see olulisi remondivõimalusi 
töökodade jaoks, kellel on 
olemas õiged osad, tööriistad 
ja oskused. Delphi on valmis. 
Kas Teie ka?
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OE eriteadmised 
järelturul.

Delphi toob samad OE 
eriteadmised ka järelturule. 
Ainuüksi Euroopas sisaldab 
meie tootevalik ligikaudu 20 OE 
süütepooli rohkem kui 10 miljoni 
sõiduki jaoks. Seda valikut toetab 
põhjalik OE kvaliteet kõikide 
sõidukimarkide optimaalseks 
katmiseks, samuti juurdepääs 
OE taseme diagnostikale, 
koolitusele, tehnilisele toele ja 
informatsioonile.

Innovatsioon OE 
süüte- 
tehnoloogias.

Delphi on kasutanud rohkem 
kui 100 aasta pikkuseid 
OE süütesüsteemi alaseid 
kogemusi, et luua täiustatud 
magnetil ine ehitus ja 
mode l leer imisvõ ima lused. 
Selle tulemuseks on efektiivne 
pooli konstruktsioon, mis aitab 
tagada optimaalse mootori 
jõudluse, vähendada heitgaase 
ning säästa kütust. Omades üht 
kõige põhjalikumat süütepoolide 
ja nutikate süütesüsteemide 
tootevalikut tööstusharus, 
tarnib Delphi OE rakendusi 
mitmetele maailma juhtivatele 
sõidukitootjatele, kelle hulka 
kuuluvad näiteks BMW, GM, 
Mercedes Benz, Nissan, 
Peugeot ja Volkswagen. Aastas 
tarnime me 23 miljonit OE pooli. 
See on väga suur arv!

Delphi erinevus

• täielikud eriteadmised 
süsteemidest: integreeritud 
süsteemid ja komponendid;

• patenteeritud innovaatiline 
OE tehnoloogia;

• tooted on OE-testitud 
ja kalibreeritud, täites või 
ületades OE nõudeid;

• range vastupidavuse, 
j õ u d l u s e j a 
keskkonnasobivuse kontroll;

• järelturu portfelli kuulub üle 
1400 osa;

• maksimaalne turukate 
ja vähendatud laomaht 
konsolideeritud laoartiklitega;

• O E - t a s e m e k o o l i t u s 
kursustega, mis hõlmavad 
näiteks elektritööde aluseid, 
mootori juhtimissüsteeme ja 
multiplex-süsteeme;

• Delphi DS töövahend 
võimaldab täiustatud 
mootori juhtimisdiagnostikat, 
sealhulgas toodete 
a d a p t e e r i m i s t 
( d r o s s e l i k o r p u s e 
järeluuendus, MAP, MAF jt.), 
drosselklapi reguleerimist/
adapteerimist ja EGR klapi 
kodeerimist;

• rohkem kui 100 aasta 
p ikkune kogemus 
OE süütesüsteemide 
valdkonnas;

• OE disain, ehitus ja 
tootmine tagab nutikad 
süütesüsteemid;

• konstrueeritud uusima 
OE tehnoloogiaga täieliku 
kontrolli tagamiseks;

• primaarsed ja sekundaarsed 
poolid on mähitud sujuvalt 
ja tihedalt, et tagada 
maksimaalne magnetjõud 

igas traadi keerus;

• OE tehnoloogia tagab 
tõhusa ja sujuva süüteküünla 
tööskeemi;

• patenteeritud terassüdamik 
võimaldab paigaldada 
mähise otse südamikule, 
tagades maksimaalse 
magnetilise jõudluse;

• nutikas tootmine aitab 
kontrollida traadi pikkust ja 
hoida pinget samal tasemel;

• kvaliteetne traatkate talub 
riket põhjustavaid häiringuid. 
Moderniseeritud osad 
vähendavad laovarude 
vajadust; 

• järelturu tooteportfelli kuulub 
üle 400 osa, mis katavad 
enam kui 93% Euroopa 
autopargist;

• 20 OE süütepooli rohkem 
kui 10 miljoni sõiduki jaoks 
Euroopas;

• täiustatud DS diagnostika 
võimaldab aktiveerida 
individuaalseid poole, testida 
silindrite süüdet, reguleerida 
süüte ajastust ja kohandada 
poole;

• juurdepääs koolitusele, 
tehnil isele toele ja 
informatsioonile internetis.
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ABS andurid.

OE ehitus, kuumtöödeldud 
ja soolapihustusega, et 
tagada optimaalne kaitse 
korrosiooni ja rikete eest.

Lambdaandurid

Patenteeritud planaarne OE 
tehnoloogia tagab kiirema 
suletud ahela aktiveerimise 
ja vähendab heitgaase 
külmkäivitusel.

Nukk- ja väntvõlliandurid.

OE ehitus tagab 
kauakestva anduri kaitse 
ja täpsed näidud, mis 
annavad tulemuseks 
mootori optimaalse 
jõudluse.

MAP andurid.

OE ehitus aitab blokeerida 
muude andurite signaale 
ja ignoreerida muid 
mürahäiringuid, et tagada õige 
kütuse ja õhu segu.

EGR klapid.

OE täpsus tagab parema 
kütusesäästlikkuse ja 
vähendab heitgaase.

Õlirõhu lülitid.

Ehitatud vastavalt OE 
spetsifikatsioonile, tagades 
õlirõhu täpse jälgimise ja sellest 
juhi teavitamise.

Hõõgküünlad

Vastupidavad OE 
spetsifikatsioonidele 
vastavad küünlad pika 
järelkuumuse ja kiire 
soojendustehnoloogiaga.

Kiirus- ja positsiooniandurid.

OE tehnoloogia koos 
adaptiivsete Halli 
signaaliskeemidega tagab 
parema ajastuse täpsuse, 
optimeeritud anduri õhuvahe ja 
kaldetundlikkuse ning nullkiiruse 
tuvastamise võime.

Süüteandurid.

OE ehitus aitab säilitada 
täpset kontrolli süüte 
ajastuse üle ja tagab 
optimaalse mootori töö 
kõikides tingimustes.

Temperatuuriandurid.

OE ehitus hõlmab kõrge 
temperatuuritaluvusega 
termoplastist korpust ning 
100-protsendilist takistuse 
kalibreerimiskontrolli, mis tagab 
kvaliteedi ja töökindluse.

MAF andurid.

OE tehnoloogia hõlmab 
kiiret reageerimist 
optimaalse jõudluse 
tagamiseks laias 
välistemperatuuri 
vahemikus. Saadaval on 
andur ja terviksõlm.

Süütepoolid.

OE tehnoloogia tagab 
süütesädeme optimaalse 
tekitamise, ülekande, 
ajastuse ja edastuse kõikides 
töötingimustes ja kõikidel 
mootori kiirustel.

Delphi mootorikontrolli tooteportfell.

Tellimiskood: SS10307; SS10308; SS20000

Tellimiskood: SS10739-12B1; SS10773-12B1

Tellimiskood: EG10003-12B1; EG10396-12B1

Tellimiskood: HDS361; HDS372

Tellimiskood: AS10134-12B1; AS10167

Tellimiskood: AF10075-12B1

Tellimiskood: ES11123-12B1; ES20169-11B1

Tellimiskood: PS10002; PS10103-12B1

Tellimiskood: SW90022; SW90025

Tellimiskood: TS10457; TS10218-12B1

Tellimiskood: CE20009-12B1

Tellimiskood: SS11015
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Remy GoldRemy Gold
Parimad toodetud osad
• Sobivad suurepäraselt uute tehnoloogiatega uutele sõidukitele;
• Valitud tootjatele ja mudelitele;
• Parimad saadaolevad osad;
• Kõrgeim kvaliteet;
• 5-aastane garantii.

Remy   ufactured Säilitamaks vana 

toodet, palun 

tagastage see 

meile kastis.

Remy   ufactured Säilitamaks vana 

toodet, palun 

tagastage see 

meile kastis.

Puhtama keskkonna nimel
• Kaetud >95% Euroopa sõidukitest;
• Taastusremont vastavalt OE spetsifikatsioonidele;
• Energia ja loodusressursside säästmine;
• Lihtne tuumikdeposiidisüsteem;
• 3-aastane garantii. 

• Üks suurimaid tootevalikuid turul, sh EPB sadulad; 
• Erinevad programmid erinevate kliendivajaduste tarbeks, 
 mis katavad kõiki turusegmente. 

TO PROTECT 

OLD UNIT 

PLEASE RETURN 

IN BOX
Remy   ufactured

TO PROTECT 

OLD UNIT 

PLEASE RETURN 

IN BOX
Remy   ufactured

Õige toode õige hinnaga
• Kaetud >80% Euroopa sõidukitest;
• Testitud ja kontrollitud vastavalt Remy spetsifikatsioonidele;
• Tuumikdeposiidisüsteem puudub;
• 2-aastane garantii. 

Remy Smart

Remy Automotive Europe

Schaliehoevestraat 10, 2220 Heist op den Berg, België

Tel: +32 15 25 75 50  |  Fax: +32 15 25 75 55

customer.service@remyinc.be 

The earth calls for remanufacturing. 
Think ahead - Think Remy.

Asi pole alati käivitamises ja laadimises, me tegeleme ka pidurdamisega. 

www.remyinc.eu

Üksõik, kas tegu on elektrilise seisupiduri sadula uusima põlvkonnaga või haruldase vana auto 
kolviga - kõik meie tooted tähendavad funktsionaalsust ja töökindlust.

Remy_think_Ahead_adv_A4_Agra_News_01_2017_EST.indd   1 20/02/2017   10:49:43
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Gatesi kontrolliandmete analüüs on 
välja selgitanud kõige levinumad 
veepumba enneaegsete rikete 
põhjused sõiduautodel kogu 
Euroopas.

Gatesi, maailma ühe suurima 
rihmade ja pingutite tootja ning 
originaalseadmetena paigaldatavate 
ajamisüsteemide juhtiva valmistaja 
ja tarnija sõnul, on kõige sagedamini 
esinevad probleemid tavaliselt 
paigaldusvead:

• veepumba süsteemide vaba 
liikumise katsetamine kuivalt 
enne paigaldamist;

• ebasobivate tihendite või 
tihendusvahendi kasutamine;

• ebasobiv / saastunud 
jahutusvedelik;

• kulunud/defektsete osade 
paigaldus.

“Kuigi need on peamised põhjused, 
pole neid loetletud tähtsuse 
järjekorras,” ütleb tehnilise toe ja 
väljaõppe spetsialist Andrew Vaux. 
“Need korduvad meie Euroopa 
turgudel iga päev. Me oleme 
kindlad, et neid kõiki on võimalik 
vältida õige väljaõppe, hea tehnilise 
teabe kättesaadavuse, õigete 
protseduuride järgimise ja õigete 
tööriistade kasutamise abil.”

Veepumpade rikete põhjuste 
mõistmine on ajamisüsteemi ning 
selle erinevate komponentide 
pikema tööea tagamiseks olulise 
tähtsusega. Seepärast kogubki 
Gates niivõrd palju kontrollandmeid:

“Oluline on mõista, et keskmise 
veepumba töökoormus on ligikaudu 
1,7 miljonit liitrit jahutusvedelikku 
nelja-aastase (100 000 km) 
töötsükli vältel. Veepumba rutiinne 
vahetamine ilma rikke põhjust 
uurimata võib kaasa tuua uue 
pumba veelgi lühema tööea,” lisab 
Andrew Vaux. 

Riketest põhjustatud remondi 
vähendamine, töökoja jõudluse 
suurendamine ja klientide rahulolu 
kasv peaks olema iga töökoja 
juhataja eesmärgiks, seetõttu 
on juurdepääs usaldusväärsele 
tehnilisele informatsioonile oluline. 

G a t e s T e c h Z o n e . . . . ( w w w .
GatesTechZone.com) on oluline 
allikas kõikide ajamisüsteemide 
spetsialistide jaoks. Sealt leiab 
tootetoe alast teavet, tehnilisi 
nõuandeid, informatsiooni 
tööriistade, paigalduse ja 
diagnostikaprotseduuride kohta, 
ent ka juurdepääsu Gatesi 
internetikataloogile. Lisaks on seal 
toodud kõige levinumad rikete 
põhjused ja selgitused, kuidas vigu 

vältida. 
 Veepumba kuivalt pöörlema panek/
katsetamine

Lisaks mootori jahedana hoidmisele 
on jahutusvedeliku oluliseks 
ülesandeks tagada veepumba 
sisemuses toimiv tihendus. 
Sisetihendite pidev määrimine on 
oluline.

Ärge pange veepumpa kunagi 
ennem süsteemipaigaldamist 
kuivalt pöörlema ega katsetage 
seda kuivalt vaba liikumise 
kontrollimiseks – isegi mitte paariks 
sekundiks. Kuivalt pöörlemine 
võib sisetihendeid pöördumatult 
kahjustada, põhjustades 
lekkeid. Pärast süsteemi täitmist 
jahutusvedelikuga tuleks veoratast 
mõned korrad käsitsi pöörata. See 
võimaldab mehaanilise tihendi enne 
mootori käivitamist väikese koguse 
jahutusvedelikuga määrida.

Märkus:...veepumba süsteemi 
vaba liikumise katsetamiseks 
enne paigaldamist, täitke mahuti 
jahutusvedelikuga ja kastke 

Gatesi sõnul on peamised 
veepumpade rikete 
põhjused välditavad
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veepump sellesse. Nüüd võib 
katsetada vaba liikumist, kartmata 
veepumba kahjustamist!

Ebasobivate tihendite kasutamine

Vanad tihendid tuleb vahetada. 
Kui veepumbal on olemas tihend, 
siis ärge kasutage kunagi muud 
tihendusvahendit, kuna see võib 
põhjustada komponendi rikke. 

Kasutage tihendusvahendit 
ainult siis, kui tootja on seda 
vajalikuks pidanud. Ebakorrektne 
kasutamine võib põhjustada 
probleeme veepumba tugipinnaga 
või kahjustada tihendeid. Kui 
tihendusvahendi kasutamine on 
ette nähtud, siis kandke seda 
ühtlaselt servale ja jahutusvedeliku 
liikumisteede (paigaldusavade) 
ümbrusse pumba tiivikupoolsel 
küljel. Liiga suur tihendusvahendi 
kogus kahjustab süsteemi, kuna see 
võib mureneda ja jahutusvedeliku 
saastada. 

M ä r k u s : . . . . e r i n e v a t e l 
tihendusvahenditel on erinev 
kuivamisaeg. Järgige alati nii 
tihendusvahendi tootja kui ka 
veepumba tootja juhiseid. 

Ebasobiv/saastunud jahutusvedelik

Ebasobivate või saastunud 
jahutusvedelike kasutamine 
põhjustab veepumba enneaegse 
rikke. Ebasobiv või mitteühilduv 
jahutusvedelik või erinevate 
vedelike segu toob tavaliselt 
kaasa ebapiisava kaitse rooste 
või korrosiooni eest. Saastumine 
leiab tihti aset süsteemides, mida 
pole nõuetekohaselt hooldatud. 
Abrasiivsed osakesed ringlevad 
süsteemis, kriimustades ja 
kahjustades tihendeid ning 
sisepindu, hävitades erinevaid 
komponente ning tekitades 
lekkekanaleid.

Enne uue veepumba paigaldamist 
tühjendage ja loputage läbi kogu 
jahutussüsteem nõuetekohaste 
vahenditega. 

M ä r k u s : . . . K a a s a e g s e d 
jahutussüsteemid on keerukad, 
sisaldavad mitmeid erinevaid 
materjale ning neis tuleb 
k a s u t a d a . . . k o n k r e e t s e i d 
jahutusvedelikusegusid, et kaitsta 
neid rooste ja korrosiooni eest. See 
on peamine põhjus, miks on üha 
rohkem lubatud ainult tootja poolt 
heaks kiidetud jahutusvedelikud. 
Kasutage alati ettenähtud toodet.

Kulunud/defektsete osade 
paigaldus

Uuele veepumbale paigaldatud 
kulunud rihm või vanale 

veepumbale paigaldatud uus 
rihm toob väga tõenäoliselt kaasa 
enneaegse ajamisüsteemi rikke. 
Gates soovitab remontida korraga 
kogu ajamisüsteemi – asendades 
rihma ja pinguti(d) samaaegselt 
veepumbaga – tervikkomplekti 
abil. See vähendab ajamisüsteemi 
rikke ohtu ja optimeerib erinevate 
komponentide tööiga. 

Märkus: rihma pingutuse ja 
pingutusmomendi seadistuse 
osas järgige ettenähtud veepumba 
paigaldamise protseduuri ja 
komplekti tootja juhiseid.

Lõpetuseks

V e d e l i k u . . . v ä l j a i m b u m i n e 
uue paigaldatud veepumba 
läbivoolutorust on esialgse 
‘sissetöötamise’ perioodi jooksul 
normaalne ning ei anna põhjust 
muretsemiseks. Kui mehaaniline 
tihend on paika nihkunud, lõpeb 
ka lekkimine. Pikemaajaline leke 
või suur lekkinud jahutusvedeliku 
jälg läbivoolutoru ümbruses ei ole 
normaalne ning näitab veepumba 
rikke ohtu.

A j a m i s ü s t e e m i . . . r e m o n d i 
teos tamisega . . .n ing . . . toot ja 
p a i g a l d u s j u h i s t e . . . h o o l i k a 
järgimisega võivad paigaldajad 
tagada ajamisüsteemi töökindluse 
täiendava 100 000 km läbisõiduks.
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ElringKlinger:  arvestage 
mootori eripäradega

Erilist tähelepanu tuleb pöörata Volkswagen Grupi toodetele. Neid tihendimooduleid kasutatakse mitmes eri mootoriperes ja on mõnede mootorite 
jaoks spetsiaalne tehniline iseärasus. Väntvõlli ülemise surnud punkti (Ü.S.P.) jaoks ei võeta signaali juba mõned aastad enam hoorattalt, vaid otse 
andurrattaga tagumiselt väntvõlliäärikult ja tihendisse sisse ehitatud andurilt. Nende detailide eemaldamisel ja paigaldamisel tuleb järgida kindlaid 
ettenähtud töösamme ja kasutada eritööriista. Kuid seejuures tuleb täpselt kinni pidada tootja poolt ette kirjutatud pöördemomentidest. Tundlikule 
korpusega tihendushuulele tohib tihendusmassi kanda ainult teatud kohtadesse. Selle kohta on Elringi veebilehel mitu tehnilise teenindusinfo dokumenti 
(nt number 06 aastast 2014).

Palun toimige järgnevalt:
• võtke radiaalse võllitihendi moodul 

pakendist välja, eemaldage 
transpordikaitse ja suruge 
tihendusäärikut tasasel pinnal alla, 
andurratast keeramata;

• eritööriistal on spindli juures lame pind, 
millega selle saab kruustangide külge 
kinnitada. Keerake kuuskantmutter kuni 
selle pinna alguseni, seejärel kinnitage 
instrument ülespoole suunatuna 
kruustangide külge;

• paigaldusäärik asub nüüd 
kuuskantmutril. Keerake kuuskantmutrit 
sisse seni, kuni paigaldusseadise 
siseosa ja paigaldusäärik on ühel 
tasandil;

• nüüd kinnitage radiaalne võllitihend 
tööriista külge, kusjuures tööriista tüübel 
peab fikseeruma andurratta avas, 
plasthülss jääb radiaalse võllitihendi 
sisse;

• keerake radiaalse võllitihendi 
korpus kolme rihvelkruviga tööriista 
paigaldusääriku külge;

• nüüd saab järgneda paigaldus 
väntvõlliäärikule, mis peab olema 
puhas ja määrdevaba ning mootori 1. 

silinder peab olema ülemises surnud 
punktis;

• keerake kuuskantmutter kuni 
keermestatud spindli lõpuni, 
suruge paigaldusseadise siseosa 
keermestatud spindli juures ettepoole 
ja kinnitage kahe sisekuuskantkruviga 
väntvõlliääriku külge;

• lükake nüüd kogu paigalduskomplekt 
mootoriääriku suunas, määrake 
lõplik paigaldusasend juhtpoldiga 
(bensiinimootoril punane, diiselmootoril 
must);

• keerake kuuskantmutter sisse ja 
pingutage pöördemomendiga 35 Nm 
kinni. Nii kinnitate radiaalse võllitihendi 
mooduli koos andurrattaga väntvõllile;

• nüüd saate tööriista tugirõnga 
kõrval eemaldada. Radiaalse 
võllitihendi korpus tuleb kinni keerata 
pöördemomendiga 15 Nm.

Kui neid samme täpselt ei järgita, võib 
andurratas sattuda paigaldamisel 
valesse kohta. Selle tagajärjeks võib olla 
mootori mittekäivitumine või lülitumine 
avariiprogrammi.
Teatavasti püüavad töökojad kalli tööriista 
ostmist sageli vältida. „Nii ei tuleks aga 
mingil juhul teha!“ hoiatab Mario Rauch. 
„Teame oma Service-Hotline‘i kogemustest, 
et sellised eritingimused seavad montöörid 
eriliste väljakutsete ette. Tihti arvestatakse 
selle infoga liiga hilja või ei arvestata üldse.“ 

Elringi akadeemia täiendab 
teeninduskontsepti
Klientide rahulolematuse ja lisakulude 
vältimiseks asutas Elring täiendus- ja 
edasiõppeks oma veebiakadeemia. 
Veebilehelt www.akademie.elring.de leiate 
aktuaalse teadmiste platvormi ja vastava 
iseseisva õppeprogrammi. Rikkalikus 
raamatukogus on olemas kõik vajalik 
tihenditehnoloogia kohta. „Akadeemiast 
osavõtjad pääsevad ligi kõigile meie 
tehnilistele brošüüridele, teenindusinfole 
ja paigaldusvideotele. Lisaks sellele saab 
iga montöör kasutada võimalust testida 
oma erialaseid teadmisi mootori- ja 
tihenditehnoloogia alal. Õppekava edukalt 
läbinu saab vastava tunnistuse,“ rääkis 
Rauch. Kui tehnik otsustab sooritada mitu 
eksamit, võib ta saada Elringi eksperdi tiitli. 
„Vaev tasub ennast ära!“ lubab tehniline 
koolitaja. 
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Elring – 10 head põhjust
1.  Elring on juba üle 130 aasta olnud põhjaliku kogemuse  

sünonüüm tihendustehnika alal;

2.  ElringKlinger AG originaalvarustuse alane pädevus –  
ülemaailmse autotööstuse võtmetarnija ja tehnoloogialiider;

3.  Elringi varuosadel on originaalvarustuse kvaliteet;

4.  ülemaailmne ulatuslik tootevalik;

5.  vajadusele vastavad tihendikomplektid, kohandatud  
kooskõlas mootori hooldusnõuetega;

6.  vajaduspõhine varuosavalik nii sõiduautodele kui  
ka tarbesõidukitele;

7.  suure jõudlusega universaalhermeetikud:  
Dirko™, Curil™ ja AFD;

8.  tooteandmed ja lisateave on leitavad veebikataloogist  
ja TecDocist;

9. paigaldusvideosid näeb veebist;

10.  tasuta teenindustelefon: +49 7123 724-799.

Plokikaane tihendid – lahendused  
igale vajadusele.

Radiaalsed võllitihendid ja  
klapisääre tihendid.

Tihendivalik – praktiline ja  
järele proovitud.

Lisatihendid – paindlikud  
tihendisüsteemid igaks juhtumiks.

Silindripea poldikomplektid – et 
tagada 100% kindlus.

Hermeetikud – püsiv lekkekindlus.

Elring – Das Original

www.elring.de/en

2368_Az_Argumentation_EE_ro3.indd   1 15.02.17   10:52

Tihendite komplekt – praktiline ja
järele proovitud.
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Heitgaaside retsirkulatsiooni (Exhaust Gas 
Recirculation – EGR) süsteemide looja ja tootja

EGR-moodul koos 
möödavoolu ja 

jahutussüsteemiga
Alates 2009

EURO 5 STANDARD

EGR 
pneumoklapp

1999 – 2004
EURO 2/3 STANDARD

EGR  
elektriklapp

2004 – 2009
EURO 4 STANDARD

Õhukulumõõturi 
drosselklapp

EGR-süsteemi ummistumine  
– kaasaegsete diiselmootorite tüüpviga

Heitgaaside retsirkulatsiooni süsteem on seade, mis 
tagastab osa heitgaasidest mootori sisselaskekollektorisse, 
võimaldades vähendada inimtervisele kahjuliku 
lämmastikoksiidi teket üle 50%.

See seade ummistub, põhjustades sagedasemaid 
rikkeid, nagu mootori seiskumine selle üleujutuse 
tõttu, auto kiirendamise häired ja mootori tühikäigu 
pöörlemiskiiruse ebastabiilsus.

Kõik kaasaegsed diiselmootorid (Hdi, TDI, dCi jne) 
on varustatud EGR-süsteemiga

EGR Valve_adv_ETI.indd   1 10.02.2017   16:22:17
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Valeo õhuhaldussüsteemide tootevalik

Euro 2 & Euro 3
EGR-vaakumklapp

~ 1999 - 2004

Euro 4
Elektrooniline  

EGR-klapp
~ 2004 - 2009

Euro 5
EGR-moodul 

~ 2009 - 2014

www.valeoservice.com
Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.
9A Woloska str., 02-583 Warsaw, Poland
TEL.: (+48) 22 543 43 01
FAX: (+48) 22 543 43 05

Euro 2 & Euro 3 Euro 4 Euro 5

>

700444 1526689 FORD Fiesta 09> , Focus 04> 1.6TDCi

700424 03L131501K VW-Audi-Skoda-Seat 2.0TDI

700435  03L131512DK VW Transporter V 2.0TDI

700414 1618NR Citroen Berlingo, C2, C3, C4 / Peugeot Partner, 206, 207, 307, 308 1.6HDI

700413 SU00100884 Citroen C1 / Peugeot 107,207 /  Toyota Aygo 1.4HDI / 1.4TDCi

700409 1313847 FORD Focus 04> 1.6TDCi

700405 1628JZ Peugeot 307 / Citroen C5 / Fiat Scudo 2.0HDI / 2.0JTD

700410 1618N6 Citroen C5 / Peugeot 407 /  Land Rover Discovery 04> 2.7HDI / 2.7TD

700412 1353152 Focus 05> 1.6TDCi

700411 1618N7 Citroen C5 / Peugeot 407 /  Land Rover Discovery 04> 2.7HDI / 2.7TD

700422 LR006960 Land Rover Discovery III 2.7TD

700406 1628WV Peugeot Boxer 02> / Citroen Jumper 02> / Fiat Ducato 02> 2.0HDI / 2.0JTD

700423 LR009810 Discovery 04> / Discovery 09> / Range Rover Sport 05>  2.7TD

700436  03L 131 512 DT Audi A4 08> 2.0TDI

700407 1628XV Peugeot 206 / Citroen C3 / Ford Fiesta 03> 1.4HDI / 1.4TDCi

700434 1618NQ Peugeot 308,407,508 / Citroen C4,C5 / Ford Mondeo 10>, Galaxy 10>, Kuga 10> 2.0HDI/2.0TDCi

700438 03L131512AR VW Amarok , AUDI Q5 2.0TDI

700433 8201027384 Megane 08> , Scenic 10> 1.5dCi / 1.9dCi

700421 LR006987 Land Rover 06> , Range Rover 06> 3.6TD

700420 LR003830 Range Rover 06>, Range Rover Sport 06> 3.6TD

700449 147109816R Megane III, Scenic III, Grand Scenic III, Trafic III 1.5dCi, 1.6dCi

700408 1628WR Peugeot 406, Citroen C5 2.0 16V

700439 03L131512AQ Golf VI, Amarok 2.0TDI, 2.0BiTDI

700451 9678257280 Peugeot 308, 508 / Citroen C4, C5 2.0HDI

700442 1726786 Ford Mondeo IV, Galaxy 2.2TDCi

700441 9678163380 Peugeot 508, Citroen C5 2.2HDI

700452 14735-5X00A NISSAN CABSTAR 35 2.5dCi

700447 147101993R  Vitara/Grand Vitara 1.9 DDIS

700401 16287T Evasion, Jumpy, Xantia 1.9D

>  EGR-klapid/EGR-moodulid 
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 Valeo tootenr  Toode OES Sobivad sõidukid Mootor

EGR-KLAPP

EGR-KLAPP

EGR-MOODUL
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997402 A4_EGR ETI.indd   2 10.02.2017   16:37:54
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Sogefi Diesel3Tech™ ja Diesel3Tech™+ tehnoloogiad kergete 
kommertssõidukite jaoks. 

 

Tänapäeva keerukad diiselmootorid on äärmiselt tundlikud nii saaste kui ka külma 
temperatuuri suhtes. Üksainus mustuseosake võib pöördumatult kahjustada kogu 
kütusesüsteemi ning ebapiisava hoolduse tagajärjel võivad veepiisad kütusesüsteemis 
jäätuda, blokeerides kütusevoolu mootorisse ja põhjustades tõsiseid kahjustusi.  

Nende probleemide lahendamiseks on Sogefi kasutusele võtnud Diesel3Tech™ ja 
Diesel3Tech™+ tehnoloogiad, mis on nüüd saadaval ka kergete kommertssõidukite 
jaoks. 

Diesel3Tech™ tehnoloogias on ühes elemendis kombineeritud kolm suure jõudlusega 
filtreerimismaterjali. Esimesed kaks kihti, mis ei lase osakestel kütusesse sattuda, filtreerivad 
välja kuni 95% osakestest suurusega kuni 4μm. Kolmas kiht, mis on valmistatud hüdrofoobsest 
(vetthülgavast) plastvõrgust, garanteerib kuni 99% saastevee eemaldamise. 

Diesel3Tech™ aitab lahendada probleeme, mille on kaasa toonud uued ülimadala 
väävlisisaldusega diislil (ULSD) põhinevad diiselkütused ning esimese põlvkonna 
biodiiselkütused, mis on valmistatud taimsetest ja loomsetest õlidest – nn rasvhapete 
metüülestrid (FAME). Need uued kütused sisaldavad suuremas koguses emulgeeritud vett. 
Tavapärased kütuse/vee separaatorid ei suuda väiksema suurusega veepiiskade ja suurema 
emulsiooni stabiilsusega toime tulla, mis suurendab kaasaegsete kõrgsurve 
sissepritsesüsteemide kahjustuste ohtu. 

Diesel3Tech™ filtreerimistehnoloogia pole üksnes sobiv kõikide Euroopa diislisegude jaoks, 
mis sisaldavad kuni 30% biodiislit, vaid need vastavad ka kogu maailma juhtivate autotootjate 
nõudmistele, tagades turu parima filtreerimisjõudluse. 

Täna kasutatakse Diesel3Tech™ tehnoloogiat paljudes kergetes kommertssõidukites nagu 
näiteks FIAT Doblò ja Ducato, Opel Combo, Citroen Jumper ja Peugeot Boxer.  
 
Diesel3Tech™ tehnoloogia võeti kasutusele 2010. aastal kütuse sissepritsesüsteemide 
tõhusa kaitse vastavuse tagamiseks Euroopa Euro 5 ja USA Tier 2 B in 5 heitenõuetele. Meie 
insenerid on sama tehnoloogiat edasi arendanud (kasutades täiustatud hüdrofoobset kihti), et 
tagada vastavus Euro 6b generatsiooni kergsõidukite ja Euro 6 generatsiooni suure jõudlusega 
rakenduste vee eemaldamise nõuetele.  
 
Kuid tulevaste Euro 6c generatsiooni sõidukite osas (2017) jõudsid vee eraldamist puudutavad 
nõuded tasemele, mis eeldas uut lähenemist. Seetõttu töötati välja Diesel3Tech+™ 
tehnoloogia, mis kujutab endast põhimõtteliselt süvaliitkihi lisamist filtreerimismaterjali ja 
hüdrofoobse võrgu vahele. Selle eesmärgiks on tugevdada filtreerimismaterjali koalestseerivat 
toimet, moodustada suuremaid veepiisku ja aidata hüdrofoobsel võrgul vett eemale tõrjuda, 
olenemata veepiiskade suurusest.  
Diesel3Tech+™ tehnoloogia suudab saavutada vee eemaldamise tõhususe kuni 99% 
veepiiskade suuruse korral kuni 10µm (Diesel3Tech™ sama näitaja on 60 µm).  
Diesel3Tech+™ filtrite masstootmist aluststi 2016. aastal kergsõidukite rakendustes ning 
peagi ka keskmise ja suure jõudlusega rakendustes.     
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TUHANDED 
MEHAANIKUD  
VALIVAD 
FILTRONI FILTRID
See on nii tänu täpsusele, millega me juba 35 aastat filtreid 
projekteerime, uurime ja toodame. Just meie täpsuse tõttu usaldavad 
tuhanded Euroopa mehaanikud juba aastaid FILTRONI filtrite kvaliteeti.
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Seda tüüpi rehvid on tugevdusega ja torkeaugu korral saab 
nendega sõita umbes 80 km kiirusel mitte üle 80 km/h.
Rehvi Run Flat paigaldamiseks tuleb sõiduk varustada spetsiaalsete 
velgedega ja sõidukil peab olema rehvirõhu jälgimissüsteem TPMS.

Omadused
•  võimalus sõita torkeauguga rehviga
•  tugevdatud külgseinad;
• juhitavus sõiduki üle ka siis, kui rehv on tühi;
•  müüakse ka rehvi Run Flat talveks mõeldud versiooni.

Alternatiivne tehnoloogia, mis võimaldab edasi sõitmist, on tihendus-
vahend, nagu näiteks ContiSeal. See on kleepuv viskoosne tihendik-
iht, mis kantakse rehvi siseküljele mustri piirkonda. Kui võõrkeha 
(näiteks nael) rehvi augu torkab, ei pea kohe tee äärde rehvi vahet-
ama jääma ning augud jäävad suletuks ka siis, kui torkeobjekt välja 
kukub. Tehnilised juhised

•  optimaalsete tingimuste tagamiseks soovitame kasutada rehvirõhu 
seiresüsteemi (TPMS);

•  rehvi vahetamiseks ei pea kohe seisma jääma, vaid võite teekonda 
jätkata;

•  torkeaugu avastamisel peab rehviekspert kohe rehvi üle vaatama.

Et teada saada, kas rehv on Run Flat või mitte, on rehvi külgseintel 
olenevalt tootjast erinevad tähed.

REHVID RUN FLAT

Eristavad tähed Tootja
DSST Dunlop
EMT Goodyear
HRFS Hankook
RFT Bridgestone
RSC BMW
SSR Continental
SSRF Pirelli
TRF Toyo
XRP Kumho
ZP Michelin
ZPS Yokohama

SSR süsteem on tühjenemisvastane tehnoloogia, mille Continental on 
välja töötanud eelkõige väikese ristlõikega rehvide jaoks ning mis hoiab 
rehvi ka tühjenemise korral kõikidel standardsetel velgedel.

Standardne rehv (tühjenemisel):
Kui standardrehvi tekib auk, võib külg velje ja teekatte vahele muljumisel 
puruneda, tekitades ohtliku olukorra, kus rehv võib lõhkeda või veljelt 
maha tulla. 

SSR rehv (tühjenemisel):
SSR rehvil on tugevdatud külg, millel on augu tekkimise korral 
muljumispurustus takistatud ja juht võib jätkata sõitu kuni 80 km 
maksimaalse kiirusega 80 km/h.
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Erinevates õigusaktides on rehvidele sätestatud alljärgnevad nõuded:
direktiiv 92/23, lisa IV:
• sõidukile paigaldatud kõik rehvid peavad olema ühesuguse ehitusega, nt 

radiaalrehvid;
• ühele sillale paigaldatud kõik rehvid peavad olema sama tüüpi, ehituse ja 

kategooriaga ning valmistatud sama tootja poolt; 
Kuninga määruses 736/1988, lisa 1 artikkel 6, mis viitab 
muudatustele, on sätestatud alljärgnevad nõuded:

• kandevõime indeks peab olema võrdne originaalrehvi kandevõime indeksiga 

või olema sellest suurem;
• kiirusindeks peab olema võrdne originaalrehvi kiirusindeksiga või olema sell-

est suurem;
• välisläbimõõt peab olema sama;
Liikluseeskirjade punkti 212 osas D on sätestatud:
• turvisemustri minimaalne jääksügavus võib olla 1,6 mm.

KEHTIVAD EL’I EESKIRJAD

Rehvimärgis Euroopas

1. novembril 2012. aastal jõustus rehvimärgistust käsitlev Euroopa Ühen-
duse määrus 222/2009. See märgistussüsteem on uus seadusest tulenev 
nõue rehvide klassifitseerimiseks. See kohaldub maasturite, sõiduautode, 
kaubikute, veoautode ja busside rehvidele. Standardse rehvimärgistuse 
nõue ei kohaldu muuhulgas protekteeritud naast- ega võidusõidurehvi-
dele. See määrus võimaldab hinnata kolme põhiomadust, aidates kliendil 
seeläbi eristada hea ja halva kvaliteediga rehvi.

Need kolm põhiomadust, mida hinnatakse, on kütusekulu, haardumine 
märjal teel ja väline veeremüra. Kuna märgis sarnaneb tarbijate seas tun-
tud energiamärgisele, mida kasutatakse kodumajapidamisseadmetel, on 
tarbijal sellest lihtsam aru saada. 

Kütusekulu: ehk energiatõhusus või veeretakistus. Mida väiksem on 
veeretakistus, seda väiksem on kütusekulu ehk seda suurem on ener-
giatõhusus. Veeretakistuse mõõtmiseks paigaldatakse rehv rullikule. Kat-
ses simuleeritakse liikumist kiirusel 80 km/h, kusjuures rehvile rakenduv 
koormus on 80% rehvi koormusvõimsusest. Veeretakistust mõõdetakse 
kilogrammides tonni kohta (kg/t).

Haarduvus märjal teel: selles katses määratakse rehvi haarduvus 
märjal pinnal. Katses mõõdetakse pidurdusmaad kiiruselt 80 km/h kiiruse-
ni 20 km/h teel, mis on kaetud 0,5 kuni 1,5 mm paksuse veekihiga. Katse 
tulemuste põhjal antakse rehvile hinnang vahemikus 1,9 kuni 1,55.
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Kütusekulu 
Väiksem veeretakistus säästab kütust ja vähendab CO2 heitkoguseid: 
• Kütusekulu 6,6 l/100 km tähendab säästu kuni 1,5 l klassi kohta;
• See säästab 1000 km kohta kuni 6,6 l.

Ohutus
Haarduvus märgades tingimustes on sõidu ajal ohutuse tagamiseks oluline: 
• pidurdusteekond klassi kohta on 3 kuni 6 meetrit pikem;
• kokkupõrkekiirus klassi kohta on kuni 25 km/h suurem; 
• pidurdusteekonna erinevus A ja F vahel on kuni 18 meetrit; 
• jääkkiiruse erinevus A ja F vahel on kuni 49 km/h; 
• kokkupõrge kiirusega 25 km/h võrdub kukkumisega 2,5 meetri kõrguselt.

Müratase: selles katses mõõdetakse rehvide välist veeremüra. Katses 
pannakse rajajoone servale mikrofon, mis mõõdab kiirusel 80 km/h tunnis 
liikuva sõiduki veeremüra. Mürataset mõõdetakse detsibellides (dB).

Kiirusindeks

See on tähest koosnev kood, mis näitab rehvile lubatud maksimaalset 
kiirust. See teave on märgitud rehvi külgseinale. 

Täht Maksimumkiirus Täht Maksimumkiirus
L Kuni 120 km/h T Kuni 190 km/h
M Kuni 130 km/h U Kuni 200 km/h
N Kuni 140 km/h H Kuni 210 km/h

Täht Maksimumkiirus Täht Maksimumkiirus
P Kuni 150 km/h V Kuni 240 km/h
Q Kuni 160 km/h W Kuni 270 km/h
R Kuni 170 km/h Y Kuni 300 km/h
S Kuni 180 km/h ZR >240 km/h
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Koormusvõime indeks

See on numbritest koosnev kood, mis vastab rehvi maksimaalsele 
kandevõimele lubatud kiirusindeksi juures tootja poolt spetsifitseeritud  
tingimustes. See teave on märgitud rehvi külgseinale.

Kandevõime 
indeks

kg Kandevõime 
indeks

kg

60 250 88 560
61 257 89 580
62 265 90 600
63 272 91 615
64 280 92 630
65 290 93 650
66 300 94 670
67 307 95 690
68 315 96 710
69 325 97 730
70 335 98 750
71 345 99 775
72 355 100 800
73 365 101 825

Kandevõime 
indeks

kg Kandevõime 
indeks

kg

74 375 102 850
75 387 103 875
76 400 104 900
77 412 105 925
78 425 106 950
79 437 107 975
80 450 108 1000
81 462 109 1030
82 475 110 1060
83 488 111 1090
84 500 112 1120
85 515 113 1150
86 530 114 1180
87 545 115 1210

Vahetamise/teist tüüpi rehvide kasutamise põhireeglid

Kulunud rehvide asendamisel uutega tuleb silmas pidada, et vastavalt 
kehtivatele eeskirjadele peavad uued rehvid olema samaväärsed. Sell-
ine samaväärsus peab vastama alljärgnevatele tingimustele:
•  kandevõime indeks peab olema sama või suurem;
•  kiirusindeks peab olema sama või suurem;
•  välisläbimõõt peab olema sama, lubatud kõrvalekalle on +-3%.
Lubatud on paigaldada teise läbimõõduga velg koos teise mõõduga 

rehviga. Samaväärsused on standardiseeritud Euroopa Rehvide ja 
Velgede Tehnilise Organisatsiooni (ETRTO) poolt.
See organisatsioon uurib kõikide rehvide võimalikku samaväärsust, 
võttes aluseks originaaltootja rehvi ümbermõõdu, millele rakendatakse 
marginaal +/- 2%.

Sõidukitootjad lubavad oma sõidukitel kasutada erineva mõõduga re-
hve. Vastavad andmed on sõiduki tehnoülevaatuse dokumentides.

Põhinõuded rehvide vahetamisel/teist tüüpi rehvide ka-
sutamisel

•  jälgige, et uue rehvi kandevõime indeks ja kiirusindeks on sama või 
suurem kui konkreetse sõiduki standardrehvil;

•  pidage meeles, et rehvi ristlõikesuhte vähenedes suureneb laiuse 
osa;

•  velje laius ja läbimõõt peavad vastama ETRTO soovitustele;
•  veenduge, et vahetamiseks valitud rehv ei puutu vastu kere osi või 

amortisaatoreid, sh ei mõjuta pöörderaadiust ega kandevõimet;

•  kui soovite paigaldada kette, on vaja lisaruumi;
•  teist tüüpi rehvide kasutamisel tuleb järgida kehtivaid eeskirju.
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Light is OSRAM

VÕIMSA 
VALGUSE JÕUD!

NIGHT BREAKER® LASER

Kuni + 130% ROHKEM  
VALGUST

Kuni +  110% ROHKEM  
VALGUST

Kuni + 60% ROHKEM 
VALGUST

 

ECE/Range

PERFORMANCE

NIGHT BREAKER® UNLIMITED

 

SILVERSTAR® 2.0

 

PERFORMANCE PERFORMANCE

ECE/Range ECE/Range

KUNI +130%

KUNI +40M

KUNI +20%

NIGHT BREAKER® LASER
TAVALINE LA MP

VALGUSE 
VÄRV

TÖÖIGA

PIKEM 
VALGUSVIHK

SILVERSTAR ® 2.0 
TAVALINE LA MP

KUNI +60%

KUNI +20M

VALGUSE 
VÄRV

TÖÖIGA

HELEDUSHELEDUSHELEDUS

PIKEM 
VALGUSVIHK

NIGHT BREAKER® UNLIMITED
TAVALINE LA MP

KUNI +110%

KUNI +35M

KUNI +20%
VALGUSE 
VÄRV

TÖÖIGA

PIKEM 
VALGUSVIHK

H4
H7

64193NBL,  64193NBL-HCB
64210NBL,  64210NBL-HCB

H1
H3
H4
H7
H8
H11
HB3
HB4

64150NBU,  64150NBU-HCB
64151NBU
64193NBU,  64193NBU-HCB
64210NBU,  64210NBU-HCB
64212NBU-HCB
64211NBU,  64211NBU-HCB
9005NBU-HCB
9006NBU-HCB

64150SV2,  64150SV2-NHC
64193SV2,  64193SV2-HCB
64210SV2,  64210SV2-HCB
64211SV2-HCB

H1
H4
H7
H11
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Pärast võidukat 2016. aasta Dakari rallit on PEUGEOT TOTALi meeskond taas valmis üheks maailma kõige 
raskemaks võistluseks, mis paneb maksimaalse jõudluse ja töökindluse proovile äärmuslikes tingimustes. 
Seepärast on TOTAL QUARTZ uue Peugeot 3008 DKR jaoks selgelt parim valik – tipptasemel koostisega 
mootoriõli, mis tagab kestvama esmaklassilise kaitse ja jõudluse. 
Testitud rajal, saadaval kõigile.

www.lubricants.total.com
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Hoia mootorit kauem noorena


