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Suunatud
LAHENDUSTELE

BOSCHi diagnostika lahendused: 
Täiustatud ja tulevikku  suunatud  juhtimisseadmete  
diagnostika  lahendused koos  Ethernet ja PassThru 
süsteemidega, pakuvad  juurdepääsu  kõikidele  praegustele   
ja  tulevastele  sõidukiliidestele.  Kombineeritud  
mõõtmistehnoloogiaga on tagatud mobiilne ja kiire 
diagnostika erinevates rakendusvaldkondades. Tulemus: 
lihtne  ja  tõhus  töökeskkond ning rahulolevad  kliendid.

Koos Teiega 
liigume ka meie

Lugupeetud kliendid!
Kätte on jõudnud sügis ja meie ilmastikuolud on muutumas  kargemaks. 
Seega on just nüüd õige aeg keskenduda õigele talverehvide valikule.
 Käesolevas ajakirjanumbris tutvustame  Teile AD Balticu poolt pakutavat 
talverehvide   tootevalikut. Juttu tuleb ka rehvide montaaži seadmetest. 
Saame teada, kuidas GOODYEAR aitab valida õigeid talverehve ning 
tutvustame ka HANKOOKI uusimat, just talveperioodiks mõeldud 
rehvivalikut. Samuti saate lugeda uudiseid ja teavet meie  partnerite 
kohta.
14. septembril, 2017 toimus Vilniuses,  Grand Resort hotellis foorum 
teemal “Autohooldus ja ohutus”. Foorum oli suunatud juhtivatele 
autotöökodadele, millest võttis osa ligikaudu 400 külastajat Leedust. 
Foorumil oli esindatud 12 tarnija väljapanekud. Foorumist saate 
rohkem lugeda spetsiaalselt sellele pühendatud artiklist.
Lisaks teeme juttu viimasest lõppenud Multibrandingu kampaaniast, 
mille käigus oli meie  klientidel võimalus võita  mitmeid hinnalisi 
auhindasid. Heameel on tõdeda, et kampaania osutus ülimalt edukaks 
ning seda muidugi tänu Teile, meie kliendid! Ka lähimas tulevikus 
on meid ees ootamas mitmed uued ja põnevad kampaaniad, seega 
külastage kindlasti meie tellimiskeskkonda  ADCAT, sest sealt leiate  
vajaliku info käimasolevate kampaaniate kohta. Samuti teavitame 
kliente  ka e-posti teel.
AD Balticu tootevalikusse on lisandunud erinevaid tooteid. Sealhulgas 
Miles akud ja Intermotori uued süütepoolid. Tulevikus leiab AD 
Balticu sortimendist ka Leedu tehase  tingimustes  valmistatud ATG 
kaubamärgi roolimissüsteeme.
Loodetavasti leiate meie käesolevast ajakirjanumbrist nii mõndagi uut 
ja põnevat!
Meeldivat koostööd soovides
Sven Toomla
AD Baltic  AS-i juhatuse liige
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Teist aastat järjest korraldas assotsatsioon “Sõiduohutuse  toetamine Leedus” koostöös AD grupiga, kes on 
üks ürituse sponsoritest, ainulaadse  foorumi, kuhu olid kokku kutsutud suurimate autoteeninduste  juhid ja 
esindajad. Selleaastase  foorumi  teemaks oli  “Autohooldus ja ohutus” ning üritus  leidis aset Leedus, Grand 
Resort hotellis. Foorumist võttis osa ligikaudu 400 juhtivat autoteeninduse  ettevõtet kogu Leedust ning 12 tuntud 
varuosade tootjat, kes olid oma tooteid esindamas.

Esimene pool foorumist oli pühendatud sponsorite toodete 
tutvustamisele. Tutvumise käigus oli osalejatel võimalus 
osa saada eripakkumistest, kingitustest ning võimalus 
tutvuda tootenäidistega. Igal osalejal oli võimalus esitada 
küsimusi ning saada vastuseid otse tootjatelt endilt. 
ContiTechi esindaja Baltikumis – John Myohanen ütles, et 
antud foorum on suurepäraseks võimaluseks kohtuda oma 
klientidega, kuulda nende arvamusi ja osa saada nende 
ootustest. Taoline üritus pakub meile võimalust mõista 
paremini oma klientide probleeme.
Autoteeninduste  esindajatel oli 
võimalus kohtuda BOSCH Car 
Service´i esindajatega ning  saada 
rohkem teavet BOSCH Car toodete 
kohta nagu nt uusimate autode 
diagnostikaseadmed,....akulaadijad 
ja....esitulede....testrid.....Osalejad 
said proovida uusi lahendusi ja 
veenduda, et tulevikus oleks taoline  
varustus üks nende autoteeninduse  
lahutamatutest osadest.

USAL FOORUM “AUTODE 
HOOLDUS JA OHUTUS”

Osalejad kuulasid esitlust suure tähelepanuga 

BOSCHi autoteeninduse esindaja Dangirutis 
Šapranauskas demonstreeris esitulede  testrit

Ralli simulaator ei jätnud kedagi külmaks

Turvavöö simulaator osutus ülimalt  populaarseks
Žygimantas Mauricas esitles Leedu 

makromajanduslikke näitajaid

Jarkko Lehtinen 
demonstreeris  Gatesi 

tootmise eeliseid

Foorumi korraldajad olid mõelnud ka ürituse 
meelelahutuslikumale poolele. Nii näiteks  oli külastajatel 
võimalus katsetada erinevaid simulaatoreid. Üks nendest 
oli turvavöö simulaator, mis andis võimaluse  kogeda, kui 
oluline  on turvavööde kasutamine, tagamaks turvaline  
sõit. Peale simulaatori katsetamist olid osalejatel küll  
naeratused näol,  kuid  see pani neid ka mõtlema, millised 
katastroofilised tagajärjed võivad ilmneda, kui turvavööd ei 
kasutata nõuetekohaselt.

Eriti realistlik oli ralli simulaator, mis tekitas osalejates palju 
põnevust ning  emotsioone.  Simulaatoris olid  ametlikut 
kasutusel olevad sportistmed;  ülitäpselt liikuv hüdraulika; 
otsejoont hoidev  rooliseade;  jadavahetusega käigukast ja 
pedaalid – kõik need seadmed jäljendavad jõu vastusurvet, 
mis vastavad tegelikkusele ning, mis võimaldavad kogeda 
tõelist autosporti.
Foorumi teine pool oli pühendatud turuosalistele ning 
nende teadmistele. Kõnelejad ei olnud keskendunud mitte 
ainult ohutusele vaid ka teistele  asjakohastele teemadele.  
Leedu  Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
esindaja Vidmantas Pumputis tutvustas Leedu liiklusohutust 
ja kirjeldas, millised probleemid vajaksid tulevikus 
lahendamist. Suuri emotsioone  tekitas Nordea Bank´i 
Leedu peaökonomist Žygimantas Mauricas, kes üritas 
vastata provokatiivsele küsimusele: „Leedu  - kas heaolu riik 
või pahauskne riik?“.  TGS Balticu advokaat ning  partner 
Gytis Kaminskas tõmbas tähelepanu auto remonditeenuste  
õiguslikele....aspektidele.....Leedu....Transpordi-....ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi Maanteeveo Inspektsiooni 
transpordi operatsioonide osakonna vanemnõunik Tomas 
Kolendo kõneles kaebustest, nende menetlustest  ning  
praktikast. Peamiselt keskenduti suhetele autoteeninduste 
ning klientidele vahel ning toodi näiteid varasematest 
juhtumistest. T. Kolendo jagas  autoteeninduste  esindajatele 
juhtnööre, milliste asjaoludega tuleks arvestada, et mitte 
olla seadusega vastuolus. Kaks kõnelejat kõnelesid  
telemaatika teemal, millest ei ole varem Leedus nii avalikult 

räägitud. „Sõiduohutuse  toetamine Leedus“ minister  G. 
Garbinčius  ja T. Bučinskas – Robert Bochi müügijuht 
Balti riikides, ennustasid, et lähimas tulevikus on kõikides 
autodes nn „väike sõber“, kes  jälgib kõiki auto parameetreid 
ja võimaldab tsentraliseeritud kontrolli tehnilise kontrolli 
kehtivuse üle. Kõige olulisem küsimus ootab aga ikka 
veel vastust -  Kellel peaks olema juurdepääs sellistele 
andmetele?
Igal foorumil osalejal oli võimalus küsida küsimusi ning 
saada vastuseid. Arutelud osutusid  väga intensiivseteks. 
See pole aga mingi üllatus, kuna mõned küsimused olid 
otseselt seotud foorumil osalejate  igapäevase tööga.
Ta soovis osalejatele meelde tuletada, et eelmisel aastal 
korraldati  sama foorum teemal „Autoteeninduste mõju 
sõiduohutusele Leedus“. Assotsatsiooni  „Sõiduohutuse 
toetamine Leedus“  eesmärgiks on kaasa aidata  
liiklusohutuse  edendamisele Leedus; kujundada avalikku 
arvamust;  teha ettepanekuid õiguslike  aluste loomiseks; 
aidata kaitsta keskkonda;  kasvatada assotsatsiooni 
liikmelisust ning arendada assotsatsiooni liikmete 
sotsiaalset tegevust.
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Rehvide märgistamispliiatsid Pakendi sisu Tootekood

Kollane värvipliiats 1 MP03

Rattaraskus plekkvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Universaalsed liimitavad 
rattaraskused plekkvelgedele

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

5 g (60 g) 100 TPALU - FE 1B

5 g (60 g) 100 TPALU - FE

Tubeless ventiilid Pakendi sisu Tootekood

Ventiil TIP5622555 100 TIP5622555

Ventiil TIP5622627 100 TIP5622627

Plastikkattega ventiil 1000 VC8

Ventiili klapp 1000 9001

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 Pakendi sisu 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

Rehvitalk, 500 g 1 6007000

Plaastrid, tihendusnöörid ja “seened” Pakendi sisu Tootekood

Rehviparandus seened, 6 mm 24 3001006

Rehviparandus seened, 8 mm 20 3001008

Tihendusnöörid, 204 mm 50 2001104

Tihendusribad, 102 mm 60 510-1801

Rehvi paranduslapid, 75x90 mm 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

Monteerimise/paigaldamise töövahendid Pakendi sisu Tootekood

Hari 1 6001001

Rehvinaaskel 1 7001013

Kummi eemaldaja 1 7001029

Rullpaigaldaja 38 mm x 3 mm 1 7001030

Auguraspel 1 7001039

Liimi eemaldamise abivahend 1 7001053

Ventiili paigaldamise abivahend, tugevast terasest 1 8001070

Standartne ventiiliklapp/ventiili eemaldaja 1 8001071

Ventiilikeerme taastaja 1 8001061

Rehvinööri nõel 1 7001050

Rehvinaaskel 1 7001010

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

Remontkeemia Pakendi sisu Tootekood

Rehvi parandusliim, kogus 5 l 1 6005000G

Rehvi parandusliim, kogus 1 l 1 6005000

Tugeva toimega liim, 250 mm 1 6006101

Rehvide parandusmaterjalid

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.
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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

Tootekood: 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“-26“ ja laius max 15“ (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).

Tootekood: 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“;
• pedaaljuhtimisega pumpamise seade koos manomeetri ja rõhu vähendamise 

klapiga;
• pneumaatiline abikäpp.

Tootekood: 8941077480 
• topeltlöögi mehhanism;
• ühendusotsik 1/2“;
• maksimaalne pöördemoment 1250 Nm;
• 1200 lööki minutis;
• kaal: 2 kg.

Tootekood: 913049-1
• kandevõime: 2 tonni;
• tõstekõrgus: 80-500 mm;
• pikkus: 730 mm;
• tagastus kiirel tühikäigul.

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

Tootekood: 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“;
• tasakaalustus tsükli aeg: 6 s;
• ratta pöörlemiskiirus: <100 rpm.

„G8945ITD.26S MEMORY” uue 
põlvkonna rehvimontaažipink 
Ravagliolilt

REHVIDE PAIGALDUSSEADMED
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Gamintojas, pasitelkdamas savo geriausias žinias ir technologijas, garantuoja aukštą IMPERIAL bei TRISTAR padangų kokybę. 
IMPERIAL bei TRISTAR padangos sukurtos Belgijoje, turi žymėjimus, atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69, 70 dB

Degalų naud. efektyvumas: C, E 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 70-73 dB

Degalų naud. efektyvumas: E 
Sukibimas su šlapia danga: C 

Išorinis triukšmas: 75 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69-71 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: E
Sukibimas su šlapia danga: C

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai

LW31Eco North

Snowpower Snowpower2Snowpower SUV Snowpower HP RoyalSnow

LW71Eco North LT

RoyalWinter

Naastutav

LY31Eco North SUV

Kütuse kasutamise efektiivsus: C

Haakuvus märjal teekattel: C

Väline veeremismüra: 72 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C

Haakuvus märjal teekattel: C

Väline veeremismüra: 69-71 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: E

Haakuvus märjal teekattel: C

Väline veeremismüra: 75 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: C

Haakuvus märjal teekattel: C

Väline veeremismüra: 69-70 dB

Kütuse kasutamise 
efektiivsus: C

Haakuvus märjal teekattel: E

Väline veeremismüra: 72 dB

Kütuse kasutamise 
efektiivsus: E

Haakuvus märjal teekattel: C

Väline veeremismüra: 70 dB

Kütuse kasutamise 
efektiivsus: C

Haakuvus märjal teekattel: E

Väline veeremismüra: 72 dB

Kütuse kasutamise 
efektiivsus: C, E

Haakuvus märjal teekattel: C

Väline veeremismüra: 70-73 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: E

Haakuvus märjal teekattel: C

Väline veeremismüra: 67 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: E

Haakuvus märjal teekattel: C

Väline veeremismüra: 69 dB

Kütuse kasutamise efektiivsus: E

Haakuvus märjal teekattel: C

Väline veeremismüra: 70 dB

Gamintojas, pasitelkdamas savo geriausias žinias ir technologijas, garantuoja aukštą IMPERIAL bei TRISTAR padangų kokybę. 
IMPERIAL bei TRISTAR padangos sukurtos Belgijoje, turi žymėjimus, atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69, 70 dB

Degalų naud. efektyvumas: C, E 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 70-73 dB

Degalų naud. efektyvumas: E 
Sukibimas su šlapia danga: C 

Išorinis triukšmas: 75 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69-71 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: E
Sukibimas su šlapia danga: C

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai

Gamintojas, pasitelkdamas savo geriausias žinias ir technologijas, garantuoja aukštą IMPERIAL bei TRISTAR padangų kokybę. 
IMPERIAL bei TRISTAR padangos sukurtos Belgijoje, turi žymėjimus, atitinkančius Europos Sąjungos standartus.

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69, 70 dB

Degalų naud. efektyvumas: C, E 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 70-73 dB

Degalų naud. efektyvumas: E 
Sukibimas su šlapia danga: C 

Išorinis triukšmas: 75 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: C 
Išorinis triukšmas: 69-71 dB

Degalų naud. efektyvumas: C 
Sukibimas su šlapia danga: E 

Išorinis triukšmas: 72 dB

Degalų naud. efektyvumas: E
Sukibimas su šlapia danga: C

Išorinis triukšmas: 70db

Eco North

Snowpower

Eco North LT

Snowpower SUV

Eco North SUV

Snowpower2 Snowpower HP

IMPERIAL ir TRISTAR - Belgijos 
grupės Deldo Autobanden prekės ženklai

AD Balticu talverehvide valik
Kasutades oma parimaid teadmisi ning tehnoloogiaid, garanteerib tootja IMPERIAL ja 
TRISTAR rehvide kõrge kvaliteedi.
IMPERIAL ja TRISTAR rehvid on toodetud Belgias ning kannavad märgistust, mis näitab, 
et rehvid vastavad Euroopa Liidu standarditele.

Laufenn on mõistlik valik nutikatele autojuhtidele! Lihtsad, kuid samas 
vastupidavad rehvid, mis tagavad igapäevased sõiduvajadused.

Royal Black on usaldusväärne ja ökonoomne kaubamärk! Royal Blacki talverehvid 
pakuvad Sulle luksuslikku naudingut kogu talve perioodil.
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Kuidas valida talverehve? Kas hind, sõltumatud katsed või 
müügimeeste soovitused on abiks? On olemas mitu tosinat tootjat, sadu 
rehvimudeleid ja veel rohkem kauplusi, seega on suures teabevoolus 
väga lihtne ära eksida. Kuid on olemas teatud põhireeglid, mis aitavad 
leida õiged rehvid.

Ramunas Fetingis, Leedu autoajakirjanik soovitab alustada autost. 
Te peate teadma, kas autol on mittestandardsed veljed ning otsima 
soovitatud mõõduga rehve.

“Tootja soovitab alati mõõtu, mis on antud sõidukile  kõige  sobivam. 
See on tavaliselt kirjutatud kütusepaagi kaane siseküljele või 
juhiukse künnisele. Kui ostate kasutatud auto, siis võivad sellel olla 
mittestandardsed veljed, seega tuleb õige suurusega rehvid valida 
vastavalt veljemõõdule,” ütleb Ramunas.

Spetsialist lisab, et rehvid erinevad sõltuvalt sõiduki liigist. Tootjad 
toodavad erinevaid rehve linnamaasturitele, sõiduautodele, 
sportautodele ja väikebussidele.

Naastrehvid ei sobi kõigile
Üldiselt jagunevad talverehvid kaheks: pehme- või jäiga kummiseguga 
talverehvideks. Milles seisneb nende erinevus?

“Enne rehvide valikut peaksite hindama oma sõiduvajadusi. Kas 
sõidate palju kiirteedel? Kruusateedel? Kas kavatsete sõita Lääne-
Euroopasse. Need on peamised küsimused, mida peaksite endalt 
küsima enne rehvide valikut” räägib GOODYEARi  Balti riikide 
müügijuht Elmantas Latkauskas. 

Kui auto ei ole peamine liiklusvahend või seda kasutatakse hästi 
hooldatud teedel, siis on jäiga kummiseguga rehvid tõenäoliselt 
parim valik. Nende veojõud lumel ja jääl on halvem, kuid nad käituvad 
võrreldes teiste talverehvidega paremini vihmastes tingimustes ja 
kuival asfaldil, kui õhu temperatuur on üle nulli.

Pehme kummiseguga rehvid käituvad paremini jällegi lumel ja jääl 
ning on populaarsed Balti riikides ning ka sarnaste kliimatingimustega 
riikides. Võrreldes jäiga kummiseguga rehvidega, on nad jää peal 
märkimisväärselt paremad, kuid jäävad selles siiski alla naastrehvidele.

Naastrehvid on kõige paremad jääl ja kõvaks sõidetud lumel, kuid mitte 
kuival asfaldil. Naastrehvid on ka mürarikkamad.

“Inimene võib olla pettunud äsja ostetud tuntud rehvitootja rehvide 
suhtes, kui need lihtsalt ei sobi tema sõiduvajadustega. Näiteks, kui 
sageli linnatänavatel sõitev juht paigaldab oma autole naastrehvid, siis 

võib ta kergesti pettuda nende mürarikkuse ja väiksema veojõu tõttu 
kuivadel teedel. Selline  mittevastavus võib luua halva eelarvamuse 
teatud rehvitüübi või isegi tootja suhtes” sõnab Elmantas.

Kõik juhid peavad valima sõiduki rehvid vastavalt nende 
sõiduvajadusele. Kui kasutate halvasti hooldatud kruusateed vähemalt 
üks kord nädalas, siis on parim valik naastrehvid. Teisest küljest on 
naastrehvid enamikes Lääne-Euroopa riikides, sealhulgas Poolas, 
keelatud. Seega ei saa autot suusapuhkuse ajal kasutada.

Katsed on konkurentsivõimelised  
The General German Automobile Club (ADAC) autoklubi, Auto Bild 
ajakiri ja teised organisatsioonid viivad igal aastal läbi erinevaid 
rehvikatseid. Kas autojuhid peaksid neid usaldama?   

E. Latkauskas, GOODYEARi Balti riikide müügijuht räägib, et katsed 
on läbi viidud konkurentsi arvestades ja neid saab nii talverehvide kui 
ka suverehvide valikul usaldada. Nimekirjade  ülemised osad on sageli 
täidetud kõrgema kvaliteediklassi kaubamärkidega, kuid mõnikord 
õnnestub sinna sattuda ka odavamatel toodetel. Kuid spetsialist 
hoiatab, et see ei tähenda, et tundmatu kaubamärgi odav rehv on sama 
hea, kui kallim ja tuntud kaubamärgi toode.

“Üheks peamiseks põhjuseks on rehvi mõõt, kuna katsed viiakse  läbi 
tavaliselt ühe mõõdu kõikide rehvidega. Odavamate  kaubamärkide  
tootjad  loovad  mõnikord  rehvimudeli, mis näitab väga häid tulemusi 
ühes katses, kuid  kõikides  teistes näitab rahuldavaid tulemusi. Näiteks 
võib odava toote 195/65/R15 mudeli katsetus anda väga häid tulemusi, 
kuid sama rehvi 225/50/R17 mudeli katsetulemus võib olla väga halb. 
Kõrgema kvaliteediklassi kaubamärkide rehvidel seda probleemi ei ole, 
sõltumata rehvimõõdust” kinnitab spetsialist.

Odavama hinnaklassi rehvide  sõnum on  tavaliselt “väga hea rehv, 
peaaegu sama hea, kui kaks korda kallim rehv”. Kuid see ei ole siiski 
tõsi, kuna tõesti hea on “väga hea rehvi” ainult ühe mõõdu rehv.

Õige toote valimiseks on mitmeid viise. Inimesed saavad analüüsida 
katsetulemusi, küsida nõu müügiinimestelt või usaldada reklaame. 
Sõltumatult Teie valikust, ütlevad GOODYEARi müügijuhid alati, et 
kõige tähtsamaks asjaks rehvi valikul on selle  sobivus Teie individuaalse 
sõidustiiliga ja mis on parim aeg-ajalt kasutatavatel teedel.

“See on vastus küsimusele, miks on Balti riikides olulist populaarsust 
kogunud just  pehme  kummiseguga lamellrehvid. Inimesed sõidavad 
nii hästi kui ka halvasti hooldatud teedel ja sellised rehvid on ideaalne 
kompromiss naastrehvide, mis on parim valik Põhjamaades ja jäiga 
kummiseguga naastrehvide vahel, mis on parimad Kesk-Euroopa 
riikides. Lisaks sellele suureneb igal aastal kõrgema kvaliteediklassi 
rehvide müük. Statistika tulemused näitavad, et üha rohkem inimesi 
püüavad raha säästmise asemel tegeleda enda ohutusega” võtab  
E. Latkauskas kokku Balti riikide inimeste harjumused. 

REHVIDE VALIK: 
KUIDAS VALIDA 
ÕIGED REHVID?
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KÕRGEIMA KVALITEEDIGA “HANKOOK” REHVID

Kiiruse indeksid:  T
Profiilid: 85-40
Velje läbimõõt: 13” kuni 19”

Parem haarduvus lumel tänu 
keskmisele ja külgmistele lund 
eemaldatavatele soontele

Kiiruse indeksid:  T, H, V, W
Profiilid: 75-35
Velje läbimõõt: 15” kuni 21”

Kiiruse indeksid:  Q, R, T
Profiilid: 80-40
Velje läbimõõt: 15” kuni 20”

Kiiruse indeksid: L, Q, R, T
Profiilid: 82-55
Velje läbimõõt: 13” kuni 17 ”

Kiiruse indeksid:  T
Profiilid: 75-40
Velje läbimõõt: 13” kuni 19”

Kiiruse indeksid:  H, V, W
Profiilid: 60-30
Velje läbimõõt: 15” kuni 20”

Kiiruse indeksid:  T, H
Profiilid: 80-45
Velje läbimõõt: 15” kuni 18”

Kiiruse indeksid: T, H
Profiilid: 80-55
Velje läbimõõt: 13” kuni 15”

  Pidurdamine lumel   Pidurdamine lumel
110 110

105 105

100
100

95
95

Kiirendamine lumel Kiirendamine lumel

Juhtimine 
lumel

Juhtimine 
lumel

Pidurdamine 
märjal 
teekattel

Pidurdamine 
märjal 
teekattel

Juhtimine 
märjal teekattel

Juhtimine 
märjal teekattel

Vesiliug Vesiliug

Pidurdamine 
kuival teekattel

Pidurdamine 
kuival teekattel

Juhtimine 
kuival 
teekattel

Juhtimine 
kuival 
teekattel

Veeretakistused Veeretakistused
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Boschi tehnoloogia – autospordist 
kuni seeriatootmiseni:  süüteküünlad 
kõige karmimatesse tingimustesse     
Intervjuus süüteküünalde ekspertide Ronald 
Ritteriga ja Bernd Mülleriga - kahe Boschi 
arendusinseneriga, kes vastutavad autospordis 
kasutatavate Boschi küünalde eest, väidavad 
nad, et enam kui 100 aastasest edust saavad 
kasu ka „tavalised“ autojuhid. Varem või hiljem 
muutuvad sageli autospordis kasutamiseks 
väljaarendatud küünlad kättesaadavaks ka 
seeriaautodele, vähemalt  modifitseeritud 
kujul.

Kuidas algas Boschi pühendumine 
autospordile tegelikult?
Riter: Boschi tegevus autospordi    valdkonnas 
algas juba ammu. See juhtus kohe pärast 
1900. aastat, pärast esimesi suuremaid 
autovõitusid. 1901. aastal võitis Boschi 
magneetosüütesüsteemiga 35-hobujõuline 
Mercedese auto Nice-Salon-Nice ralli Lõuna-
Prantsusmaal. Kaks aastat hiljem võitis Belgia 
võidusõitja Camille Jenatzy oma 60-hobujõulise 
Mercedese ralliautoga Gordon Benneti ralli 
Iirimaal. Auto oli varustatud Boschi madalpinge 
magneetosüütega. Jenatzysit sai peagi Boschi 
reklaamikampaania plakatipoiss nimega „Red 
Devil“ (punane saatan). Veel enne I maailmasõda 
töötas Bosch välja esimesed spetsiaalselt 
autospordis kasutatavad süüteküünlad.
Need varased pühendumised sillutasid teed 
tänapäeva Bosch Motorsport Service (MSD) 
ettevõttele, mis toodab mitmesuguseid 
autospordis kasutatavaid Boschi tooteid. 
Alates 1970-ndatest teeb Porsche edukat 
koostööd Boschiga ja usaldab Boschi 
süüteküünlaid Porsche Carrera Cup võistlusel 
alates 1991. aastast. Nendel võistlustel 

Süüteküünla 
info

kasutatavad mootorid on küllalt sarnased 
nendega, mida kasutatakse seeriaautodes. 
Kuni tänase päevani saab Boschi 
süüteküünalde arendus kasu „süvauuringute 
katselaborist“ st karmidest ja äärmiselt 
koormavatest autospordi rakendustest.

Millised praegused võistlussarjad 
kasutavad Boschi süüteküünlaid? 
Riter: Boschi süüteküünlaid kasutatakse 
edukalt paljudes võistlussarjades üle 
kogu maailma. Lubage mul mainida kõige 
kuulsamaid:
Alates sellest ajast, kui DTM 2000. aastal 
asutati ja kuni tänase päevani kasutavad 
DTM meeskonnad nii Boschi süsteemi 
teadmisi kui ka Boschi süüteküünlaid. Lisaks 
muudele toodetele nagu näiteks mootori 
juhtsüsteemidele või anduritele, tegeleb 
Bosch ka süüteküünalde tarnimisega 
kõikidele DTM meeskondadele: Audi, 
BMW ja Mercedes. Need süüteküünlad on 
spetsiaalselt välja töötatud V8 mootorite 
raskete koormuste talumiseks võidusõitude 
ajal. Isegi Vormel-1 sarja meeskondade 

edu, kes kasutavad äärmiselt keerulisi 
hübriidmootoreid, on tihedalt seotud Boschi 
süüteküünaldega. Ning me ei tohi unustada 
ka Le Mansi võidusõitu ja CART sarju – USA-s 
toimuvaid Vormel-1 sarjale analoogseid võistlusi, 
kus kasutatakse samuti Boschi süüteküünlaid.

Kas kõik autospordis kasutatavad küünlad 
on sarnased või nad on erinevad, näiteks 
Vormel-1 sarjas ja rallivõistlustel kasutavad 
küünlad?
Riter: Koormused, mida süüteküünlad peavad 
taluma, on erinevates võidusõiduformaatides 
erinevad.
Vormel-1 sarjas on võidusõidu pikkuseks 
umbes 300 km, samal ajal kui Le Mansi 24-tunni 
võidusõidu ajal läbitakse umbes 5000 km. 
Mootorid töötavad tavaliselt täiskoormusel. 
Seega peavad süüteküünlad taluma äärmiselt 
kõrgeid soojuskoormusi. 
Ralli maailmameistrivõistlused esitavad 
mootoritele ning seega ka süüteküünaldele veel 
teisigi nõudmisi. Nendel võidusõiduvõistlustel 
kasutatakse turbolaaduriga 1,6 liitriseid 
otsesissepritsemootoreid, mis on sarnased 
seeriaautodel kasutatavate mootoritega. Kuna 
niinimetatud kontroll-lõigud läbitakse mootori 
aeglastel pöörlemiskiirustel (rpm) nagu 
tavalisel liiklusel, siis spetsiaalsetel lõikudel 
sõitmisel on vajalik ohutu töötamine kõrgete 
temperatuuride ja rõhkude tingimustes – 
sageli koos kõrge tolmusisaldusega õhuga. 
Rallispordis kasutatavatele süüteküünaldele 
mõjuvad soojuskoormused on oluliselt 
suuremad, kui muudel võidusõidualadel.

Boschi süüteküünlad autospordis: edukad 
algusest peale.   

1913. aasta Boschi süüteküünalde 
reklaamplakat koos legendaarse „Punase 
saatanaga“, Belgia autovõidusõitja 
Camille Jenatzky reklaamisümboliga.

Võidusõidurajad, kui süüteküünalde 
uurimis-ja katselaborid 
(f.l.t.r.)
Bernd Müller ja Ronald Ritter, kaks suurte 
kogemustega  Boschi süüteküünalde 
arendusinseneri ja autospordi rakenduste 
eksperti selgitavad, kuidas Boschi 
süüteküünalde tehnoloogia, mida 
esialgu arendati võidusõitudeks, sisenes 
seeriatootmisesse ja ka järelturule.

Willi Kaushen juhtis Porsche 917/10 
võidusõiduautot 300 km pikkusel võidusõidul 
Nürnburgringil 1973. aasta aprillis.  
		Võidusõiduauto: Porsche 917 / 10 Turbo 
		Mootor: turbolaadijaga ja õhkjahutusega 

12-silindriline 180° V-mootor  
		Võimsus: 736 kW (1000 hj) 
		Süüteküünlad: Bosch. Nendele võimsatele 

mootoritele töötas Bosch välja maailma 
esimese süüteküünla, mille kesk- ja 
maanduselektroodidel olid kulumiskindlast 
väärismetallist elektroodiotsikud. 
Plaatinast valmistatud elektroodid tagasid 
optimaalse põlemise mistahes ajal – isegi 
kauakestvate võidusõitude jooksul.

Avots: Porche AG

Sõltumata sellest, kas on tegemist 
Le Mansi 24-tunnise võidusõiduga, 
Indy Car sarjadega, Brasiilia Stock 
Car sarjadega või DTM sarjaga - 
võidusõidueliit usaldab Boschi 
süüteküünlaid. Ja seda heal põhjusel. 
Isegi enamik Vormel-1 meeskondadest 
kasutab Boschi süüteküünlaid.

Boschi süüteküünlad autospordis

2

1 Vajuta oranži maja
ikoonile, et saada
informatsiooni
tarne kohta.

Uues aknas avaneb 
informatsioon toote 
tarneaja ning tarnehinna 
kohta

ADCATIGA SAAD TELLIDA OTSE TOOTJALT

Nii materjalide kui ka tehnoloogia 
seisukohast on meie eesmärgiks välja 
töötada igale vajadusele optimaalsed 
süüteküünlad. Bosch teeb mootori 
valmistajatega väga tihedat koostööd. 
Seda mitte vaid autospordivaldkonnas, 
vaid ka tavasõidukite valdkonnas. 
Boschi poolt toodetud süüteküünlad, 
mis on originaalseteks varuosadeks 
seeriaautodele, on samuti välja töötatud 
vastavalt kindlale mootoritüübile ja tihedas 
koostöös kogu maailma autotootjatega. 

Kui oluline on autospordile süüteküünalde 
arendamine?
Müller: Rääkides Boschi autospordi 
süüteküünaldest, peab mainima, et igale 
rakendusele st, et igale võidusõiduautole on 
välja arendatud spetsiaalne süüteküünal. 
Igaks uueks võistlushooajaks vajatakse 

meie poolt väljaarendatud uusi süüteküünlaid. Just 
seetõttu on meie arendusosakond viimase kahe 
aastakümne jooksul välja arendanud umbes 400 
erinevat autospordis kasutatavat süüteküünla liiki.
Boschis on nende autospordis kasutatavate 
süüteküünalde tootmiseks eraldi osakond. See 
asub meie Bambergi tehases ja toodab Boschi 
autospordis kasutatavaid süüteküünlaid kogu 
maailma tarbeks. Näiteks on USA-s CART sarja 
võidusõiduautode küünlad samuti toodetud 
Bambergis.

Miks on Boschi süüteküünlad autospordis nii 
populaarsed?
Müller: Nende rakenduste korral on Boschi 
põhiideeks arendada ja toota süüteküünlaid 
vastavalt kliendi spetsiifilistele nõudmistele. See 
tähendab, et need süüteküünlad on valmistatud 
eritellimusel. Seda koostöö kvaliteeti hinnatakse 
mootorite eest vastutavate spetsialistide poolt 
kõrgelt, eriti, kuna Bosch on ainukeseks selliste 

süüteküünalde tootjaks. Teised tootjad 
pakuvad ainult seeriatootmises olevaid 
süüteküünlaid. 
Seega on kliendikeskne arendustegevus 
Boschi otsustavaks kompetentsiks. Ja 
loomulikult saavad meie kliendid täielikult 
usaldada vastavalt kõige karmimatele 
nõuetele valmistatud süüteküünlaid. 
Seda asjaolu on aja jooksul ikka ja jälle 
tõestatud  - nii võidusõiduradadel kui ka 
tavalistel teedel.
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Triscani tippkvaliteediga piduritrosside valikusse kuulub üle 2200 mudeli. 

Käsipiduritrossid moodustavad tooterühma, kus on üsna keeruline kogu turgu väga 
põhjalikult katta. Triscani tootevalikus on saadaval koguni üle 2200 tippkvaliteediga 
mudeli. Kõik käsipiduritrossid on toodetud vastavalt OEM spetsifikatsioonidele. 
See tähendab, et kõik elemendid, toendid, kaitsed jt on 100% originaaltrossiga 
sarnased, tagades parima võimaliku lahenduse ohutuse ja paigalduse osas.

Trosside testimine 
Kõik trossid on testitud katsekoormusel 50-1170 kg – sõltuvalt trossi ehitusest 
ja nõuetest. Lisaks sellele viiakse erineva katsekoormusega ning 1,5 miljoni 
kordusega läbi töökindluse katsed. Peale selle korraldab Triscan enda 
osoonikatseid näiteks trosside kummiosadel. Osoonikatses määratakse kindlaks 
kummi vastupidavus osoonikahjustustele ning see on tavapärane katse, mida 
autotööstuse tarnijad kasutavad. Osoonikatsed võimaldavad tootjatel prognoosida 
elastomeertoodete jõudluse muutumist aja jooksul. Seda kasutatakse sageli ka 
uutest või tundmatutest allikatest hangitud materjalide ja komponentide kvaliteedi 
kontrollimiseks. Kumminäidised asetatakse spetsiaalsesse kambrisse, kus 
need viiakse kokku osooniga katse spetsifikatsioonis või standardis määratud 
kontsentratsioonis ja ajavahemiku jooksul. Katsenäidis, mis ei talu osooni mõju, 
hakkab pinnalt pragunema ning murdub mõnikord pooleks.

Klambrid mudelitele BOXER, DUCATO ja JUMPER 
Originaalosa korral müüakse klambrit eraldi komponendina (PSA OE 4341.14), 
kuid selle hind on trosside väärtusest tunduvalt kõrgem ning see muudab ka 
remondi kulukaks.

Soodsama alternatiivina müüakse klambrit osana komplektist (PSA OE 4333.05 
ja Fiat OE 9949473, kuid ainult kahest klambrist ja kahest vedrust koosneva 
komplektina). Vedrud purunevad harva ja seetõttu pole mõtet maksta kogu 
komplekti eest, millest on kasutada vaja vaid poolt.

Triscan pakub ainsana järelturul klambrit eraldi osana vaieldamatult kõige 
soodsamas versioonis (Triscan, nr 8140B20). Nii ei pea Te tellima midagi, mida 
pole tarvis kasutada, hoides kliendikulusid kokku.

Trossid mudelile Renault Grand Scenic 
Mudeli Renault Grand Scenic elektrilise käsipiduri originaaltrossid on saadaval 
ainult juhul, kui Te ostate kogu komplekti, mis sisaldab juhtkilpi, mootorit ja 
korpust (hind ligikaudu 470 €), originaalosa nr 360101216R.

Klamber (Triscan, nr 8140B20) ja PSA käsipiduritrossi klamber

Originaalkomplekt juhtkilbi, mootori ja korpusega (hind ligikaudu 470 €)

Esmaklassilised 2200 tippkvaliteediga käsipiduritrossi firmalt TRISCAN

Käsipiduritross – Triscan, nr 8140251201 – sobib kõikidele Renault Grand Scenic mudelitele 
aastatest 2003-2009. Triscan on ainus, kes pakub seda trossi eraldi osana

Ent kõigi remonditööde korral pole tarvis juhtkilpi, mootorit ja korpust vahetada. 
Seega saaks raha säästa, kui vahetamist vajab ainult tross. Ainsana turul pakub 
Triscan nüüd ka eraldi käsipiduritrosse (Triscan, nr 8140251201). See võimaldab 
Teil jätta tellimata osad, mida Teil tegelikult vaja ei ole ning hoida kokku ebavajalikke 
kulusid.

TURU PARIM KATTEVÕIME

Laufenn 

Disainitud, et tagada usaldusväärne sooritus.

Sõltumata aastaajast, sõltumata sõidutee seisukorrast

Laufenn sobitub Sinu igapäevaste sõiduvajadustega.

www.hankooktire.com.plHankook Tire Polska Sp. z o.o. ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

Susipažinkite su Laufenn.

Sukurta patikimam veikimui.

Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.

www.hankooktire.com.plHankook Tire Polska Sp. z o.o. ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

Susipažinkite su Laufenn.

Sukurta patikimam veikimui.

Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.

laufenn.com

Susipažinkite su Laufenn.

Sukurta patikimam veikimui.

Nesvarbu, koks metų laikas. Nesvarbu, koks kelias. 

Laufenn visada atitiks jūsų kasdieninius vairavimo poreikius.

laufenn.com
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Motosport on olnud kogu maailmas aastate jooksul 
äärmiselt populaarne. Mitmed üritused on muutunud 
legendaarseks ja nende nimetused tekitavad emotsioone 
isegi nende hulgas, keda sport tavaliselt ei huvita. Dakari 
ralli kuulub vaieldamatult nende hulka.
Rohkem kui kahe aastakümne vältel on Total aktiivselt 
Dakari rallit toetanud, tarnides kütust kõikidele sellel üritusel 
osalevatele sõidukitele, sealhulgas logistikasõidukitele. 
Alates eelmisest hooajast otsustasime me tõhustada 
oma koostööd Peugeot’ margiga. See on võimaldanud 
meie inseneridel osaleda mudelite 2008DKR ja seejärel 
3008DKR mootorite kohandamises. Totali aastatepikkune 
kogemus mootorite ja käigukastiõlide tootmise valdkonnas 
andis hindamatu lisaväärtuse.
Kuigi Dakar rallil osalevad autod põhinevad 
standardversioonidel, on need muudetud teatud tehnilistele 
nõuetele vastavaks. Lõppude lõpuks tuleb neil läbida 
peaaegu 10 000 kilomeetrit vähem kui kahe nädala jooksul 
metsa- ja kõrbepiirkondades, äärmuslikel temperatuuridel, 
liikudes samal ajal täiskiirusega mägedel, mis kerkivad 
merepinnast kuni 5000 meetri kõrguseni.
Peugeot 3008DKR kapotikaane all oli 3-liitrine V6 
turbodiiselmootor, mis tagas vajaliku pöördemomendi ka 
madalamate pöörete arvu korral. Inseneride meeskonna 
õigeid otsuseid näitab kõige selgemini asjaolu, et selle 
aasta Dakari rallil hõivas Peugeot Totali meeskond kolm 
esimest kohta sõiduautode kategoorias!
“Aasta tagasi saavutas Peugeot Totali meeskond Dakari 
rallil võidu ning see kajastus märgatavalt Totali tootemargi 
positsioonis õliturul. Käesoleval aastal kuulusid meile kõik 
poodiumikohad ning see kinnitab, et varasemad võidud 

KUS TOTAL OMA 
MOOTORIÕLISID 
TESTIB?

ei olnud juhuslikud. Meil on saavutatud edu üle hea meel 
kahel põhjusel. Ühest küljest kinnitas see meie õlide kõrget 
kvaliteeti, teisest küljest aga on see kaasa toonud juhtide 
huvi nende vastu. Isiklikult olen ma eriti rahul, et see 
puudutab ka Poolat,” lisab Ewa Kalinowska, Total Polska 
turunduse ja turu-uuringute direktor.
Total Quartz tooteperekonna õli tagas Peugeot 3008DKR 
mootoritele tõhusa kaitse. Nagu auto, tuli ka õli kohandada 
mootorile osaks saanud äärmuslikule koormusele 
vastavaks. Muutused puudutasid peamiselt lisandeid, mis 
pidid vähendama oluliselt hõõrdumist ja sellest tulenevat 
osade kulumist ning tagama samal ajal maksimaalse 
jahutuse. Suure jõudlusega õlide korral on seda lihtsam 
saavutada, sest pole tarvis otsida kompromissi, pikendades 
toote tööiga ja muutes selle saastumiskindlaks. Pärast 
iga lõigu läbimist õli lihtsalt vahetatakse. Kui Peugeot 
3008DKR erineb tavaliikluses kasutatavast 3008 mudelist 
praktiliselt kõige poolest peale kere kuju, siis Dakari rallil 
kasutatud Totali õli on märksa sarnasem õliga, mida juhid 
bensiinijaamast või hoolduskeskusest ostavad. Seda võib 
näha isegi hinnas – üks liiter suure jõudlusega õli maksab 
vaid ligikaudu 23 eurot.
Dakari rallil kasutati Total Quartz õli viskoossusega 
0W40 või 5W40. Sellise valiku langetasid mehaanikud, 
kes võtsid enne iga starti arvesse vastava etapi tee- ja 
ilmastikutingimusi. “Kergematel” rallidel kasutatakse 
tavaliselt õli viskoossusega 0W30 ning Vormel-1 sarjas 
isegi 0W20. Täiendavaid kogemusi hangitakse Total 
Quartz suure jõudlusega õlidega käesoleval hooajal 
sama mainekas WRC sarjas. See kogemus võimaldab 
Totali inseneridel kiirendada tööd õlide täiustamisel, mida 
kasutatakse tavasõidukite mootorites.

Viimasel Dakari rallil tähistasid kolm Peugeot 3008DKR 
meeskonda ajaloolist võitu. Selline edu poleks olnud 
võimalik ilma põhjalikult ette valmistatud autodeta, milles 
oli oluline roll ka Total Quartz tooteperekonna mootoriõlil.

Hammasrihma osad kuluvad erineva kiirusega. Enneta süsteemile tekkivaid 
pingeid, asendades kõik komponendid korraga, ühtse üksusena. Kui jõuab 
kätte aeg hammasrihma vahetamiseks, soovitame välja vahetada kogu 
süsteemi Gatesi Micro-V ja PowerGrip komplektidega. Usaldusväärne 
originaalosade kvaliteet, vähem probleeme, õnnelikumad kliendid.

PARIMAD MEESKONNAD 
TÖÖTAVAD ÜHTSE 
ÜKSUSENA

© Gates Corporation 2017 - All rights reserved.

WWW.GATESTECHZONE.COM

GATES MICRO-V JA POWERGRIP KOMPLEKTID
TEAMWORK FOR ENGINES
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Alates 1977. aastast on DENSO olnud teerajajaks lambda 
andurite tehnoloogias ja innovatsioonides.

Miks DENSO?
Maailma juhtiva sõidukite  originaalosade ja süsteemide  
tootjana ning ühe peamise  1. klassi originaalseadmete  
tarnijana on DENSO teadmised mootorite  
juhtimissüsteemide  järelturul ületamatud, tagades 
asendusosade originaalkomponentidega võrreldava 
jõudluse. Lambda andurid pole erand ning DENSO on üks 
juhtivaid lambda andurite  tarnijaid maailmas, kelle  tooteid 
on paigaldatud mitusada miljonit.
DENSO on pööranud erilist tähelepanu järelturule suunatud 
tööstuse arengule ja uutele Euroopa Liidu heitkoguseid 
puudutavatele määrustele. Tänu sellele on DENSO taganud 
endale juhtiva positsiooni suure jõudlusega progressiivsete 
lambda andurite tehnoloogia valdkonnas kogu maailma 
autotootjate jaoks.

Innovatsioonialased kogemused
Järelturutööstus on seotud  innovatsiooniga ning ajal, mil 
töökojad ja turustajad püüavad tagada oma klientidele 
kvaliteeti ja jõudlust, tunneb ja täiustab DENSO pidevalt 
muutuvat tootevalikut, arenedes jätkuvalt koos turuga ja 
püsides tööstuses toimuvatest muutustest eespool.
DENSO alustas lambda andurite tootmist 1977. aastal 
ning see väike, kuid oluline  osa on vahepealsete aastate 
jooksul märkimisväärselt muutunud. Selle arengus on 
järelturg  etendanud tähtsat rolli.
Varasemad süsteemid olid lambda andurite töötamise  
osas täiesti erinevad. Neis süsteemides kasutati üht 
lambda andurit väljalaskesüsteemis suletud ahelaga õhu/
kütuse segu kontrolli säilitamiseks. Tänased heitkoguste 

DENSO ON 
TEEJUHIKS 
LAMBDA 
ANDURITE  
TEHNOLOOGIAS

standardid aga nõuavad mootoritelt kuni nelja anduri 
kasutamist, heitgaaside hapnikusisalduse jälgimist ning 
katalüsaatorseadme  tõhususe  tagamist.
Kütuse sissepritsesüsteemide arenedes võeti kasutusele 
kerged ja väiksed lambda andurid. Kui 1990. aastate alguses 
hakati rakendama keskkonna- ja heitgaasi standardeid, 
haaras DENSO tööstusharus juhtpositsiooni. DENSO 
töötas välja õhu/kütuse suhteanduri (see innovatsioon oli 
maailmas esimene), et aidata täita sõidukitootjatel üha 
rangemaks muutuvaid nõudeid ja standardeid. 
Selles maailma  tipptehnoloogias kasutatakse  
otseväljundiga andurit, mis aitab sõidukitel täita pidevalt 
karmistuvaid heitgaasinõudeid, mis määravad kindlaks 
heitkoguste  lubatud piirid  kõikidel EL ja EMÜ liikmesriikides 
müüdavatel uutel sõidukitel.
DENSO tippklassi lambda anduritel on veel üks 
tööstusharus esmakordselt rakendatud omadus: 
ainulaadne alumiiniumoksiidist kahekordne kiht, mis 
pikendab anduri tööiga, kaitstes keraamilist elementi. 
Saastunud kütuse madal kvaliteet avaldab lambda anduri 
jõudlusele  negatiivset mõju. Nimetatud topeltkaitset pakkuv 
kate stabiliseerib temperatuuri ning kaitseb keraamilist 
elementi silikooni- ja pliisaaste eest. Topeltkaitse tagab 
säästlikuma kütuse kasutuse, mootori suurema jõudluse ja 
võimalike mootorikahjustuste vähenemise.
Ajal, mil tarbijad soovivad garanteeritud vastupidavust 
ja optimaalset jõudlust, on  DENSO poolt välja töötatud 
kattekiht veel üheks põhjuseks, miks DENSO lambda 
andureid  kasutatakse  niivõrd paljudes juhtivates 
sõidukimarkides.

Ülevaade

• Sobib laiale valikule 
Euroopa ning Aasia 
sõiduautodele;

• Optimiseerib mootori 
sooritusvõimet;

• Vähendab kütusekulu;
• Vähendab CO2 emissioone.

Iga sõiduauto üldine sooritusvõime sõltub sellest, kas mootori iga detail töötab korrapäraselt. DENSO täiustatud 
sensori tehnoloogia kannab mootori korrapärase toimimise eest hoolt nii, et see toimiks tõrgeteta. Seega ei ole mingi 
ime, et igale 9. autole 10st on paigaldatud DENSO originaalvaruosad. Sellisteks varuosadeks on näiteks DENSO 
usaldusväärsed ning täpsed lambda andurid, mis vähendavad kütusekulu ning emissioone. Kui juba peamised autode 
tootjad usaldavad DENSO originaalvaruosasid, siis miks ei võiks seda teha ka Sina?

www.denso-am.eu

Iga sõiduauto üldine sooritusvõime sõltub sellest, kas mootori iga detail töötab korrapäraselt. DENSO täiustatud sensori 
tehnoloogia kannab mootori korrapärase toimimise eest hoolt nii, et see toimiks tõrgeteta. Seega ei ole mingi ime, et igale 9. 
autole 10st on paigaldatud DENSO originaalvaruosad. Sellisteks varuosadeks on näiteks DENSO usaldusväärsed ning täpsed 
lambda andurid, mis vähendavad kütusekulu ning emissioone. Kui juba peamised autode tootjad usaldavad DENSO 
originaalvaruosasid, siis miks ei võiks seda teha ka Sina?

www.denso-am.eu

Ülevaade
• Sobib laiale valikule Euroopa ning 

Aasia sõiduautodele;

• Optimiseerib mootori 

sooritusvõimet;

• Vähendab kütusekulu;

• Vähendab CO2 emissioone.

162072 DENSO_ADVERTENTIE LAMBDA SENSOR_A4_ESTLAND.indd   1 12-09-17   14:00
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Võite usaldada originaalvaruosade tootjate 
kvaliteedile vastavaid SWAG tagavaraosasid. 
Täieliku sõiduautode tagavaraosade 
sortimendi võite leida veebiaadressil: parts-
finder.bilsteingroup.com
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ZF TRW teatas hiljuti oma 60 000 000nda elektrilise 
seisupiduri (EPB) mootorajamiga pidurisadula tootmisest. 
See on ZF TRW jaoks tähtis verstapost, mis tõstab 
esile ettevõtte edu tunnustatud elektriliste seisupidurite 
tootmisvaldkonnas, kus praegu on tootmisel viies 
generatsioon.
ZF TRW oli esimene, kes tõi 2001. aastal turule oma 
elektrilise seisupidurisüsteemi, mille esmakasutajad 
olid Lancia, Audi ja VW ning mida sellest ajast alates on 
kasutatud Renault’, Nissani ja Daimleri platvormidel ning 
hiljem mudelitel BMW X4 ja BMW i8, Jeep Renegade, Fiat 
500X, Ford F150, Honda Accord, Nissan Qashqai, Range 
Rover Evoque jt.
See pöördeline tehnoloogia töötati esmakordselt välja ZF 
TRW globaalses tehnikakeskuses Koblenzis Saksamaal 
ning nüüd toodab ettevõte elektrilisi seisupidureid ka 
Põhja-Ameerikas ja Hiinas.

TRW AFTERMARKET SELGITAB 
ELEKTRILISE SEISUPIDURI 
FUNKTSIOONE JA EELISEID

Elektrilisi seisupidureid kasutatakse sõiduautodes sõiduki 
hoidmiseks liikumatult nii kallakutel kui ka kallakuta teedel. 
Traditsiooniliselt on selleks otstarbeks kasutatud käsipidurit.
Elektrilise seisupiduri korral aktiveerib juht 
hoidemehhanismi, kasutades vastavat nuppu, ja seejärel 
rakenduvad piduriklotsid elektriliselt tagapiduritele. 
Seda aitavad teostada elektrooniline juhtseade (ECU) ja 
ajamimehhanism.
Kaks mehhanismi, mida sõidukitootmises praegu 
kasutatakse, on trossi tõmmitsasüsteemid ja pidurisadulaga 
integreeritud süsteemid nagu ZF TRW elektriline seisupidur.
Pidurisadulaga integreeritud süsteemides tagab pidurisadul 
ühenduse jalgpiduri hüdraulilise käitamise ja elektriliselt 
käitatava seisupiduri vahel.
Mootor või ülekandeseade (ajam), mis käitab seisupidurit, 
on kinnitatud kruviga otse pidurisadula korpuse külge. 
Seisupidurit käitatakse sõiduki salongis asuva lüliti 
kaudu. Käsipidurihoova puudumine jätab sõiduki salongi 

MEIE TEEDRAJAV ÖKOLOOGILINE TEHNOLOOGIA 
PAKUB TEILE VAID EELISEID:

  Rohelisem: Saadaval madala/null vase sisaldusega 
piduriklotsid, mis vähendavad raskemetalle ning 
emissioone

  Ohutum: Tippkvaliteetsed piduriklotsid, mis tagavad 
parima pidurdamistaseme

  OE tehnoloogia, mis vastab juhtivatele Saksamaa 
regulatsioonidele

ECO-FRICTION®

ROHELINE & OHUTU
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Ferodo on  registreeritud kaubamärk
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Rooli taga olles peaks juht tundma  end rahulikult ja  
lõdvestunult. Ükski juht ei taha, et seda harmooniat rikuks 
ärritav müra ajamisüsteemist, raadiost või juhiistmest. 
Sellele vaatamata on pidurimüra levinud probleem, mida 
paljud inimesed õpivad küll taluma, kuid mitte kõrvaldama, 
kuigi see oleks  täiesti võimalik.

Uute autode ostjad arvestavad tänapäeval kõigi aegade 
madalaima NVH (müra, vibratsiooni ja jäikuse) tasemega 
ning pole mingit põhjust, miks see tase peaks sõiduki 
vananemisel  ja hooldatavate elementide (näiteks 
pidurite) vahetamisel nõrgenema. “Originaalvaruosade 
paigaldus pole  kunagi varem olnud niivõrd oluline,” 
selgitab Jonathan Allen, firma Federal-Mogul Motorparts 
regionaalturundusjuht. “Elektri- ja hübriidsõidukite laienev 
levik ning autoostjate kõrgemad ootused esmaklassilisele 
luksusele  soodsama hinnaklassi sõidukites on tõstnud 
esile NVH taseme tähtsuse. Pidurimüra ei panda täna 
üksnes varasemast rohkem tähele, vaid kliendid ei soovi 
enam aktsepteerida ka optimaalsest kehvemaid lahendusi 
– nad nõuavad vaikust ja rahu!”

Pidurimüra on üks peamisi töökoja külastuse põhjuseid 
ning tihti põhjustab see pidevat klientide rahulolematust. 
Pidurimüra põhjus võib olla närvesööv nii juhi kui ka 
mehaaniku jaoks. Seda on sageli keeruline diagnoosida 
ja lahendada. Kuid tänu Ferodole on välja töötatud mõned 
väga lihtsad võtted, mille järgimine aitab tagada, et pidurid 
pole üksnes heas seisukorras ning hooldatud, vaid töötavad 
ka vaikselt ja tõhusalt.

Kuidas pidurimüra kindlaks teha 
Diagnoositaval pidurimüral on erinevaid variante, mida kõiki 
põhjustab tavaliselt vibratsioon sõiduki rataste piirkonnas: 
rehvide  ja alusraami ühenduse vahel. Sageli peetakse  müra  
põhjuseks piduriklotse, mille vibratsioon võib pärineda ka 
erinevatest osadest, alates rattalaagrist kuni kuulliigendini.
Vibratsiooni võib esineda ka  pidurisüsteemis,  kuid selle 
sagedusest sõltub, kas see on kuuldav – mida  suurem 
on vibratsioon, seda tõenäolisemalt see müra põhjustab. 
Vibratsioonitasemete ja neile vastavate müratüüpide 

PIDURIMÜRA: 
TEEME 
SELLELE 
LÕPU!

hulka kuuluvad: madala sagedusega müra nagu näiteks 
värin, keskmise sagedusega krigin, kõrge sagedusega 
kriuksumine ja väga kõrge sagedusega ultraheli.

Pidurivärin on madal müra, alla 300Hz, mida põhjustavad 
tavaliselt paigaldushälbed, kehv paigaldus rattarummule, 
ketta kahjustus või ketta liigne  paksus. Kriginaks loetakse 
müra sagedusega 300-5000Hz ning seda põhjustavad tihti 
sadulakolvi või liugosade  osaline  liikumine, koostevead, 
hõõrdematerjali kulumine, klotside paigaldusvead, väga 
kulunud kettad või müravastaste detailide (näiteks 
vahekiilude) ebakorrektne paigaldus. Müra sagedusega 
üle 5000Hz on ‘kriuksumine’, mida võivad põhjustada 
erinevad tegurid, millest kõige  levinum on vibratsioon 
hõõrdematerjalis piduriketta puudutamisel. Müra 
sagedusega üle 12 000Hz nimetatakse ultraheliks, mis 
jääb inimkõrva kuulmisvõime ülempiirist kõrgemale.

Kuidas pidurimürale lahendust leida 
Jälgige hoolikalt sümptomeid ja nende võimalikke  
põhjuseid, sest probleemi  mõistmine  võimaldab alustada 
lahenduse otsinguid. Põhjalik sümptomite  loetelu  on 
toodud internetilehel www.ferodo.com, kuid olulisi teadmisi 
võib anda ka hoolikas lahtivõtmine  ja analüüs. Näiteks 
kitsenenud klotsid võivad olla märk deformeerunud või 
kinnijäävast sadulast, klotside ebaühtlane kulumine võib 
aga näidata, et ka pidurikettad on ebaühtlaselt kulunud.

Kahjustused teatud piirkondades, nagu näiteks tagaplaadil, 
viitavad koostevigadele, kolvikahjustus aga võib tähendada, 
et see ei tõmbu täielikult sisse (näiteks intensiivse pidurite  
kasutamise  tõttu), ning see võib põhjustada  teiste  
komponentide  ülekuumenemist ja kahjustusi.

rohkem ruumi. Käsipiduri trossideta ei ole ka temperatuuri 
probleeme (nagu külmumine) ega mehaanilist kulumist, 
pakkudes optimaalset pidurdusvõimsust kõigis oludes.
Elektriline seisupidur (EPB) on osa ZF TRW jätkuvast 
pühendumisest kogu pidurisüsteemi jõudluse ning 
sõidukijuhi ohutuse ja mugavuse suurendamisele. 
Lisaks seisupiduri funktsiooni võimaldamisele on EPB 
täielikult pidurisüsteemi lahutamatu osa, millel on sellised 
funktsioonid nagu dünaamiline käitamine ja piduriklotsi 
kulumise tajumine, ning mis vähendab mehaaniliste 
süsteemidega seotud talitluse halvenemist.

Samuti aitab elektriline seisupidur suurendada ohutust 
hädaolukordades. Näiteks hüdraulikasüsteemi rikke korral 
(mis on ainus põhjus seisupiduri rakendamiseks sõitmise 
ajal) pidurdatakse alternatiivselt tagarattaid selliselt, et 
blokeeritud tagasilla tõttu on sõiduki paigaltvõtt välistatud.

Peale selle saab elektrilist seisupidurit kasutades 
rakendada mäkketõusu abifunktsiooni, mis lülitab sisse 
pidurid, et vältida tagasiveeremist kohalt sõitmisel kallakul. 
Üheks näiteks on sõitmine täiskorrusparklasse. Kui sõidukid 
liiguvad aeglaselt ja juht peab järsul kallakul peatuma, on 
sujuvalt liikuma hakkamine raske. Kuid elektriline seisupidur 
lahendab selle probleemi, olles varustatud paigaltvõtu 
abisüsteemiga. See avab seisupiduri automaatselt, kui 
mootor on saavutanud piisava pöördemomendi, et sõiduk 
saaks ohutult liikuma hakata. Ja ebatõenäolisel juhul, kui 
mootor peaks välja surema ja sõiduk peaks 
hakkama tagasi veerema, tuvastab süsteem 
selle ning sulgeb seisupiduri automaatselt.

MÄRKUS: Lisafunktsioonid on erinevad ning 
olenevad sõidukitootjast.

Elektrilise seisupiduri mugavuse ja 
ohutuse funktsioonid üksikasjalikult
Hädapidurdamine – Kui elektrilise seisupiduri lüliti 
aktiveeritakse sõitmise ajal, tõlgendab süsteem seda 
hädapidurdamisena. Kuna kohene täielik pidurdamine 
võiks põhjustada tagasilla blokeerimise, siis selle asemel 
seisupidur suletakse ja seejärel avatakse kiiresti uuesti 
(sarnaneb ABS-funktsiooniga). See režiim tagab auto 
ohutu pidurdamise seiskumiseni.

Lapselukk – Seisupidurit ei saa vabastada, kui süüde on 
väljas.

Automaatne hoidmine – Elektriline seisupidur rakendub 
automaatselt kohe, kui juhipoolne uks avatakse või süüde 
lülitatakse välja.

Elektrooniline juhtimine – Elektriline seisupidur on pigem 
elektrooniliselt kui mehaaniliselt juhitav, mis tähendab, et 
see töötab koos erinevate sõiduki süsteemide ja anduritega. 
Näiteks saab USA-s vastavalt NHTSA (USA maanteeamet) 
hiljutisele FMVSS 111 parandusele, mis nõuab tagumisi 
tagurduskaameraid, elektrilise seisupidurisüsteemi 
integreerida videosignaaliga ja pidurdada sõidukit 
automaatselt, kui võimalik probleem tuvastatakse.

Disaini vabadus sõiduki salongides – Elektriline 
seisupidurisüsteem lihtsustab tänu elektroonika kaablile 
ja juhtlülititele juhtmete suunamist ning jätab suurema 
vabaduse sõiduki salongide disainimiseks. Selle väiksem 
pakett muutub veelgi atraktiivsemaks, sest sõidukitootjad 
nõuavad jätkuvalt sõidukis ruumi uute standardfunktsioonide 
ja lisavarustuse jaoks.

ZF TRW pakub valikut elektrilise seisupiduri lahendusi, 
sealhulgas standardne elektriline seisupidur, integreeritud 
elektriline seisupidur, mis kõrvaldab vajaduse eraldi 
elektroonilise juhtseadme (ECU) järele, kuna on 
integreeritud elektroonilise stabiilsuskontrollisüsteemiga, 
ja esisilla elektriline seisupidur, mis aitab selle tehnoloogia 
muuta veelgi taskukohasemaks väiksemate sõidukite 
segmentide jaoks.
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Kuidas pidurimüra vältida 
Õigel ajal tehtud hooldus on kõige lihtsam ja säästlikum viis 
liigse  pidurimüra vältimiseks. Kui hoolitsete pidurite eest, 
kannavad need ka Teie elu eest hoolt. Üheks lihtsamaks  
probleemide  vältimise  viisiks on kontrollida, kas 
piduriklotsid, kettad ja sadulad on nõuetekohaselt kokku 
pandud ning vastavad originaalosade nõuetele. Samuti 
tuleks kasutada originaalkvaliteediga varuosasid, et tagada 
optimaalne jõudlus ja maksimaalne töökindlus. Mitmed 
ettevõtted, nagu näiteks Ferodo, investeerivad suuri 
summasid  teadus- ja arendustegevusse, kaasaegsesse 
varustusse ning põhjalikku tugitaristusse, et mehaanikute  
elu kergemaks ja juhtide elu ohutumaks muuta. 

Federal-Mogul
Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ: FDML) on 
maailma juhtiv toodete  ja teenuste tarnija kogu maailma 
sõidukite ja seadmete tootjatele ning hooldajatele. Tooteid ja 
teenuseid tarnitakse autode -  kergete, keskmiste ja raskete 
kommertssõidukite, meresõidukite, raudteesõidukite, õhu- 
ja kosmosesõidukite  energeetika ning  tööstuse  turgudel. 
Ettevõtte  tooted ja teenused võimaldavad säästa kütust, 
vähendada heitmeid  ning parandada sõidukite ohutust.

Federal-Mogul tegutseb kahe sõltumatu äridivisjoniga, 
millest kummalgi on tegevdirektor, kes on vastutav isik  
ettevõtte  Federal-Mogul juhatuse ees.

Federal-Mogul Motorparts müüb ja turustab laias valikus 
tooteid üle 20 maailma tunnustatuima tootemargi kaudu 
ülemaailmsel sõidukite  järelturul, teenindades samal ajal ka 
originaalseadmetega sõidukite tootjad. Ettevõtte  järelturu 
tootemarkide hulka kuuluvad BERU süütesüsteemid; 
Champion süüteküünlad, klaasipuhastid ja filtrid; AE , 
FP Diesel, Goetze, Glyco, Nüral ja Payen mootoritooted; 
MOOG alusraamikomponendid ning Ferodo, Wagner, 
Beral, Necto, Duron, Jurid, Stop ja Abex  piduritooted.

Federal-Mogul Powertrain kavandab ja toodab 
originaalosadest  koosnevate  jõuseadmete komponente 
ja süsteemide kaitsetooteid, mis on mõeldud kasutamiseks 
auto-, raskeveo-, tööstus- ja transpordirakendustes.

Federal-Mogul asutati Detroidis 1899. aastal ning selle 
ülemaailmne peakontor asub Southfieldis, Michigani 
osariigis, USA-s. Firmas töötab enam kui 53 000 töötajat 
üle kogu maailma. Täiendava informatsiooni saamiseks 
külastage kodulehte www.FMMotorparts.com.

*BERU on firma BorgWarner Ludwigsburg GmbH 
registreeritud kaubamärk
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K4P ja FullPack DMF
– kaks lahendust
– üks tarnija
Kooskõlas oma strateegiaga
Meie strateegiaks on tagada DKZ topeltmassiga hoorataste parim ja kõige 
laialdasem tootevalik. Valeo on turul ainukene tarnija, kes pakub kõige 
populaarsematele automudelitele täielikku tootevalikut.
Olles turuliidrina sidurite originaalvaruosade tootmises, oleme täielikult teadlikud 
nii DKZ kui ka K4P omadustest ning oleme teinud oma strateegia paindlikumaks, 
keskendumata ainult ühele lahendusele.
Nüüd on Teie otsustada, kas jääte DKZ juurde või lähete üle monoliitsele 
hoorattale koos K4P siduriga.

Teie otsustate – meie tarnime!

VALEO FullPACK DMF VALEO KIT4Pll

Valeo originaalvaruosade 
lahendus

Kui klient kahtleb või ei 
ole kindel

Täielik sobivus- DKZ komplekt 
DKZ komplektiga

Traditsioonilise siduri 
töökindlus ja vastupidavus

Kulude vähendamine - järgmine
remont tähendab vaid siduri vahetust

Ideaalne valik 
kaubaautodele ja taksodele


