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Mikrohübriid 28. lk

Poolhübriid 28. lk

Täishübriid 29. lk

Pistikhübriid 30. lk

Lühendid 31. lk

Diiselmootoriga struktuur 32. lk

Kõrgepinge aku 32. lk 

Austatud kliendid
Sel aastal on meid talv eriti ootamatult külastanud. Külmakraadid kimbutavad 
nii ukse kui akna taga ning kahjuks on see ka meie sõiduvahendid tõrkuma 
pannud. Krõbedate külmakraadidega ei ole nii mõnigi neljarattaline end sel 
talvel käivitada suutnud. Kuid probleemidele leiduvad alati lahendused ning 
Sinu lahenduseks on alati Sulle ustav koostööpartner AD Baltic! 
Käesolevas ajakirjanumbris tutvustame Teile meie tellimiskeskkonnas 
ADCat läbiviidud uuendusi. Kõike selleks, et Teie head kliendid saaksite 
mugavalt ja kiirelt tellida endale tooteid, mis vastavad just Teie soovidele. 
Tutvustame ka  graafilist otsingut, mis lihtsustab soovitud varuosade 
leidmist.
Aastal 2018 on muutnud ATG kaubamärk enda nime. Uus kaubamärk 
kannab nime Motorherz. Motorherz toodab elektrilisi kütusepumpasid ja 
roolilatte. Kõik Motorherz tooted on olemas ka meie tootevalikus. 
Enda tootegruppe on uuendanud ka Valeo. Valeo HydroConnect on enda 
tootegruppi lisanud 2 uut kategooriat. Multiconnection on ühendus, mis 
sobib nii esimestele kui ka tagumistele klaasipuhastajatele. Saadaval on 
ka Upgrade tootegrupp, mis on mõeldud uuemat tüüpi klaasipuhastajate 
ühendustele.
Selleks korraks on läbi saanud ka meie talvine Multibrandingu kampaania, 
mille kestuseks oli 3 kuud. Kampaanias osalesid kõik meie kliendid 
ning kampaania kujunes väga edukaks. Suur Aitäh kõikidele klientidele 
kampaanias osalemast ning auhindade eest võistlemast. Loodame, et iga 
võitja sai endale auhinnaks midagi just Temale meelepärast.

Loodetavasti leiate käesolevast ajakirjast veel palju põnevat ja huvitavat!

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

AD BALTICU UUDISED

ADCat tellimiskeskuse uuendused 4. lk

Laufenn rehvid AD Balticu sortimendis 6. lk

Kõik ja rohkem veel- rehvide montaaž ja remont 8. lk

Rehvide paigaldusseadmed 10. lk

UUDISED MEIE TARNIJATELT

BOSCH: "Automechanika" innovatsiooniauhinna võitja 13. lk

SWAG: Kõik juhtkettide faktid esimesest pilgust 15. lk

MANN-FILTER: Ümbertöödeldud kiududest loodud 
täiuslik filtrimaterjal 16. lk

TOTAL: Täielik võim, kolm võitu, üks õli 18. lk

TRISCAN: Parim turul olev programm 20. lk

FILTRON: Faktid Filtroni õhufiltrite kõrgest kvaliteedist 22. lk

VALEO: HydroConnect klaasipuhastid 24. lk

VALEO: Keskmise ja madala kvaliteediga klaasipuhastid 25. lk

SIDEM: Uuendatud tootevalik 26. lkTee parim valik!
Veepump koos hammas-
rihma komplektiga.
Milleks kompida pimeduses? Selle asemel saa parem osa meie 
veepumba parimatest omadustest: tugev tihend, vastupidavus 
tänu tugevale integreeritud laagrile, suurepärane pumba jõudlus. 
Nüüd saadaval praktilise komplektina - hammasrihm koos kõikide 
vajaminevate komponentidega. Kvaliteet, mida pakub ContiTech.

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
aam@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam

Ad-ContiTech-WaPump-210x297_ee.indd   1 07.02.18   12:22
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UUENDUSED OSTUKORVIS – TELLIMINE LIHTSAMAKS.
ADCAT TELLIMISKESKUSES ON VÕIMALIK LIHTSALT JA KIIRESTI KONTROLLIDA 
OSTUKORVI SISU TELLIMISE AJAL.

GRAAFILINE OTSING-TEIE MUGAVUS TELLIMISEL!

TELLI TOOTED KIIREMINI.

Pärast toote koguse muutmist 
ei pea ootama kuni lehte 
värskendatakse. Kõik toimub 
automaatselt.

Ainult 1 samm (3 asemel), 
et tellida tooteid ilma 
kohaletoimetamiseta

Vajuta siia!

ADCAT TELLIMISKESKUSE 
UUENDUSED

Liiguta kursor ostukorvi peale ja 
näed viimati lisatuid tooteid.

Ainult 2 sammu(4 
asemel), et tellida 
tooteid koos 
kohaletoimetamisega

Graafilisel otsingul leiad 
vajalikud osad graafiliselt 
pildilt.

Liiguta kursor soovitud 
tootegrupi peale ning 
näed tooterühma nime 
ja selle tooterühma 
varuosade arvu.

Tooted, mis ei ole 
süsteemis kuvatakse 
helehalli värviga.
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Parim tasakaal märja ja kuiva teekatte korral
Ventus S1 evo2 on maasturite jaoks ülitäpne maastikurehv, mis 
lühendab pidurdusteekonda niisketes ja kuivades tingimustes, parendab 
kütusekulu, mis põhineb madalamal veeretakistusel, tagades samal ajal 
suurepärase haardumise ja ohutuse.

• Haakuvus märjal teekattel: A; B; C
• Kütuse kasutamise efektiivsus: B; C; E
• Väline veeremismüra: 67-73 dB

Täiuslik tasakaal sõiduomaduste  ja turvalisuse vahel
Suverehv millel on täiustatud haardumisomadused, mis vastavad 
sõiduautode suurenevatele vajadusetele.

• Haakuvus märjal teekattel: A; B
• Kütuse kasutamise efektiivsus: B; C; E
• Väline veeremismüra: 66-72 dB

Tark valik juhtidele ja keskkonnale
Kinergy Eco² on suverehv, mis on välja töötatud väikestele ja keskmistele 
sõiduautodele. Kinergy Eco² eelkäija saavutas väga head testi tulemused, 
mis on keskendunud veeretakistusjõu optimiseerimisele ja müra 
vähendamisele jõudlust takistamata ning seda suurel liikumiskiirusel 
niisketes ja kuivades tingimustues. 

• Haakuvus märjal teekattel: A; B
• Kütuse kasutamise efektiivsus: B; C; E
• Väline veeremismüra: 68-72 dB

Kütuse 
kasutamise 
efektiivsus

Kütuse 
kasutamise 
efektiivsus

Kütuse 
kasutamise 
efektiivsus

C

B;C

B;C

Haakuvus 
märjal 
teekattel

Haakuvus 
märjal 
teekattel

Haakuvus 
märjal 
teekattel

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 
veeremismüra

70-71 dB

70-73 dB

67 dB

LAUFENN REHVID AD BALTICU SORTIMENDIS

Väline 
veeremismüra

Väline 
veeremismüra
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Rehvide märgistamispliiatsid Pakendi sisu Tootekood

Kollane värvipliiats 1 MP03

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

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.

Rattaraskus plekkvelgedele Kaal Pakendi sisu Tootekood

Universaalsed liimitavad 
rattaraskused plekkvelgedele

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

5 g (60 g) 100 TPALU-FE1 12X5

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

5 g (60 g) 100 TPALU-FE1B

5 g (60 g) 100 TPALU-FE1C
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G7645D.26AD Ravaglioli rehvi montaažiseade 
spetsiaalselt  mõeldud AD Balticule

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

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

„G8945ITD.26S MEMORY” uue 
põlvkonna rehvimontaažipink 
Ravagliolilt

REHVIDE PAIGALDUSSEADMED
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KIRG

    JUHTIMISEL

Mis ajendab Sind, 
ajendab ka meid

bosch-automotive.com

Saa osa Bosch M Li-ion kvaliteedist: ülikerge ja väga võimsa liitium-
ioontehnoloogiaga mootorratta aku, mis suurendab sõidusoovi ning parendab 
dünaamikat.

▶Kaaludes 2/3 aku kaalust vähem, omab see positiivset mõju kaaluraskusele
▶Tagab  maksimaalse ohutuse, sisaldades liitium-raud  fosfaatosasid
▶4 korda pikem tööiga kui tavalistel pliiakudel
▶100% hooldusvaba, lekkekindel ja paigaldatav igas asendis

Disainitud 
spetsiaalselt

spordi- ja 
võidusõidu 

mootorratastele 

“AUTOMECHANIKA”
INNOVATSIOONIAUHINNA 
VÕITJA

M Li-ion: Uus ja võimas Bosch liitium-ioon 
tehnoloogiaga aku kaherattalistele

- Uus, võimas, liitium-ioon tehnoloogiaga 
aku kaherattalistele, mis tagab  parema 
dünaamika ja  suurendab  sõidunaudingut 
ning  ohutust.

- Sobib ka spordi- ja võidusõidu 
mootor ra tas te eks t reemsetesse  
sõidutingimustesse.

- Bosch Esitronic Bike töökojatarkvara 
on suunatud spetsiaalselt kaherattalisi 
teenindavatele töökodadele.

Frankfurt/Karlsruhe – Boschi liitium-ioon aku 
M Li-ion võitis kaherattaliste sõidukiosade 

ja komponentide kategoorias 2016. aasta 
“Automechanika” Innovatsiooniauhinna. Selle 
auhinnaga tunnustatakse innovaatilisi ja 
tulevikku suunatud tooteid.

Uus M Li-ion akul on tänu innovaatilisele 
liitium-ioon tehnoloogiale tavapäraste 
pliiakudega võrreldes oluliselt suurema 
süvatsükli kindlusega, seejuures kaalub 
aku ligi kolmandiku võrra vähem. Kuna 
kaherattaliste akud paigaldatakse  tavaliselt 
üsna kõrgele, tuleb  M Li-ion aku väike kaal 
kasuks ka mootorratta gravitatsioonikeskmele. 
„Üht lusta jateks“ n imetatav aku 
haldamissüsteem tagab kõigi aku elementide 
ühtlase  laadimise  ja tühjenemise.   
Aku M Li-ion eeliseks on  selle madal 

isetühjenemise kiirus. Aku püsib 
samalaadsete pliiakudega võrreldes 
laetuna kuni neli korda kauem ja elab seega 
talvepuhkuse  probleemideta üle. Tänu 
suurele tõhususele, kiirele ja usaldusväärsele 
käivitumisele sobib aku M Li-ion eriti hästi 
suure energiavajadusega kaherattalistele, 
näiteks ABS-i või MSC-ga (mootorratta 
stabiilsuskontroll) või elektroonilise bensiini 
sissepritsesüsteemiga mootorratastele. Uue 
mootorrattaaku M Li-ion abil saavad töökojad 
ja jaemüüjad klientidele pakkuda võimsat 
kaherattalistele mõeldud akut, mis tagab 
suurema dünaamika ja nauditavama sõidu.
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Best Choice 
for Spare Parts

www.swag.deSWAG is a bilstein group brand

SWAG juhtketid ja juhtkettide komplektid

• Kvaliteedile vastav originaalvarustus;

• Varuosad sobivad peaaegu kõikidele Euroopa kergsõidukitele;

•  TRITAN® kattega spetsiifilised juhtketid - kate pikaajaliseks 
ekspluateerimiseks;

• 5-aastane või 100 000 km läbisõidu garantii*.

* Kasutades tootja poolt nõutavat mootoriõli ja pidades rangelt kinni 
tootja poolt kehtestatud mootoriõli vahetamise intervallidest 

Juhtketi komplekt: SWAG 99133985 Ketipinguti: SWAG 30946274 Pinguti tald: SWAG 30936631

SWAG is a bilstein group brand
SWAG Autoteile GmbH  ·  Am Kiesberg 4-6  ·  42117 Wuppertal  
T +49 202 26454-0  ·  E-Mail info@swag.de  ·  www.swag.de

SWAG 
Kõik juhtkettide faktid esimesest pilgust 

• SWAG on peamine juhtkettide ja remondikomplektide 
tarnija sõltumatul varuosade turul;

• 250 juhtkettide komplekti ja 370 juhtketti enam kui 40 
erinevale autotootjale; 

• Mõeldud peaaegu kõikidele juhtivatele Euroopa 
autotootjatele;

• Strateegiline koostöö tehnoloogiate liidri ja 
originaalvaruosade tarnijaga IWIS sõltumatul 
varuosade turul; 

• Süsteemikomponendid nagu näiteks ketipingutid, 
on toodetud SWAGi tehastes Saksamaal Ennepetali 
linnas;

• Vähemalt  50% väiksem hõõrdumine võrreldes tavaliste kattemeetoditega; 
• CO2 heitgaasi vähenemine tänu ligikaudu 20% väiksemale hõõrdumisele.

SWAG juhtkettidele on 5-aastane või 100 000 km läbisõidu kvaliteedigarantii (kui on kasutatud tootja poolt ette nähtud 
mootoriõli ning peetud kinni selle vahetamise intervallidest). 

Tritan© katte eelised

• 35 % kõikidest 2016. aastal müüdud ketipingutitest on 
toodetud SWAGi tehastes; 

• Vastupidavuse ja tõmbe regulaarsed katsed annavad 
tippkvaliteedi garantii kõikidele SWAGi tehastes 
toodetud varuosadele;

• TRITAN® kattega juhtketid; 

• TRITAN® tehnoloogiaga ketid  kindlustavad  tehnilist  
hooldust mittevajava ketiajami töökindluse isegi 
kõrgetele nõuetele vastavatel tulevikumootoritel. 

35%
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Kaks värvi, mis annavad palju: OE kvaliteet, usaldusväärne jõudlus, kiire tarne ja pühendunud teenindus. “Kollane ja 
roheline” katab 97% ulatuses kogu Euroopa sõidukitest. Kollane ja roheline- alati parim valik.

MANN-FILTER- Parimad varuosad. Parim teenindus.
www.mann-filter.com

OE kvaliteet on...

kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja 
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja 
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja 
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja 
kollane ja roheline ja kollane ja roheline ja

MANN-FILTER 
ÜMBERTÖÖDELDUD KIUDUDEST LOODUD 
TÄIUSLIK FILTRIMATERJAL

MANN-FILTER C 24 005 õhufiltril on uus 
filtermaterjal, mis on loodud sünteetilistest 
ümbertöödeldud kiududest. “Üks ruutmeeter 
filtermaterjali sisaldab umbes kahe 1,5 
liitrise PET pudeli jagu plastikut. Seega 
aitab see filter oluliselt kaasa loodusvarade 
säilitamisele,” rääkis dr Till Batt, sünteetiliste 
õhufiltrielementide ekspert MANN+HUMELis. 
“Meie sihiks on suurendada ümbertöödeldud 
kiudude kasutamist uutes projektides 80%-ni” 
Tänu mitmekihilisele MICROGRADE A-S 
materjalile on sellel õhufiltril suurepärane 
filtreerimisvõime, eemaldades  kuni 99,5% 
mustuseosakestest, suurusvahemikus 0,001-
0,352 mm. Võrdluseks – inimese juuksekarva 
läbimõõt on 0,05-0,07 mm.

Tänu kõrgele mustusemahutavusele kogu 
hooldusvälba jooksul vajab see õhufilter 
vaid 30% tavapärase tselluloosmaterjalil 
põhinevate õhufiltrite filtermaterjali pindalast. 
C 24 005 vastab isegi tolmustes oludes 
sõidukitootja vahetusintervallidele ning sellel 
on ka leeki summutavad omadused. C 24 005 
näeb teiste filtritega võrreldes erinev välja – 
rohelist värvi ümbertöödeldud kiud annavad 
sellele väljapaistva välimuse. Uus MANN-
FILTER C 24 005 õhufilter on Euroopa turul 
erinevate Toyota mudelite originaalvarustuse 
kvaliteediga saadaval alates 2017. a 
novembrist. Täiendavad uuenduslikku 
filtermaterjali kasutavad õhufiltrid on juba 
arenduses. 
Fi l tratsiooniekspert MANN+HUMMEL 

on juba aastaid keskkonnasõbralike 
õhufiltrite filtermaterjalidega jätkusuutliku 
metsamajanduse eest võidelnud. Lisaks 
tehnilistele nõuetele vastamisele on 
ettevõtte jaoks tähtis ka jätkusuutlikus 
ja keskkonnasõbralik ettevõtlus. 
Loodusressursside säilitamine on 
selles kontekstis oluline tegur. Seetõttu 
on sertifitseeritud allikatest pärit puitu 
sisaldavate toodete valmistamiseks 
kaks MANN+HUMMELi  tootmiskohta 
sertifitseeritud Metsahoolekogu (Forest 
Stewardship Council® (FSC)) suuniste järgi.
Püsimaks tehnoloogia tipptasemel, täiustab 
MANN+HUMMEL koostöös erinevate 
filtermaterjalide tootjatega pidevalt oma 
filtermaterjale.
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TÄIELIK VÕIM – KOLM 
VÕITU, ÜKS ÕLI

Käesoleva aasta Dakari rallil 
osalesid sõidukid viies erinevas 
kategoorias, sealhulgas kolmes 
kategoorias võitsid meeskonnad, 
keda toetab TOTAL.

Dakari 40. rallil osalenud võidusõitjad jagati 
viide erinevasse  kategooriasse: mootorrattad, 
ATV-d, autod, SxS ja veoautod. Kõik sõidukid 
läbisid vastavalt sõiduvõimele erinevad 
marsruudid. Üks tingimus marsruutidel oli 
kõigile sama – äärmuslikud maastikuolud.

„Dakari ralli järel olen teadlik oma konkurentide 
ja nende tehniliste meeskondade oskustest. 
Keskmine juht ei puutu iialgi kokku isegi 
murdosaga seesugustest olukordadest,“ 
ütles TOTAL Polska tehnilise osakonna 
direktor Andrzej Husiatyński. „Neil kõigil oli 
üks ühine nimetaja – TOTAL mootoriõli, mille 
koostis sarnaneb vägagi kaubandusvõrgus 
müüdava toote koostisele. Seepärast annab 
meie lahendusi usaldanud meeskondade 
edu tunnustust meie toodete kvaliteedist ja 
motiveerib meid tulevikus veelgi rohkem tööd 
tegema.“ 

Peugeot-TOTAL möödunud aastase triumfi 
järel keskendusid pealtvaatajad sellele 
meeskonnale. Eelmise aasta edu kordamine 

näis tõenäoline juba stardist alates, ent 
see ei olnud siiski lihtne. Üks ralli favoriite, 
Sebastian Loeb ja tema kaardilugeja Daniel 
Elena katkestasid võidusõidu 5. etapi järel 
kui juhtus õnnetus luidetel. Cyril Despres’ 
ja David Castera peatusid aga 13. etapil 
meeskonnakaaslaste remonditöödel 
abistamiseks ning kaotasid väärtuslikke 
minuteid.

Kõigele vaatamata oldi taas võidukad. 
Lõpuks tõusid üldarvestuses kõrgeimale 
poodiumikohale meeskonna Peugeot-Total 
Carlos Sainz ja Lucas Cruz. See tähendab 
meeskonnale kolmandat järjestikust Dakari 
ralli võitu ja see kinnitab taaskord TOTAL 
Quartz õli kvaliteeti.

Oma kategooria võitis ka Ignacio Casale 
Yamaha ATV-l.

Veoautode kategoorias sai esikoha meeskond 
Kamaz Master (stardinumbriga 500), kuhu 
kuulusid Eduard Nikolaev, Jevgeni Jakovlev 
ja Vladimir Rõbakov. Lisaks sai kolmanda 
koha teine sama lipu all sõitev meeskond, 
kuhu kuulusid Airat Mardejev, Aidar Beljaev 
ja Dmitri Svistunov. Üheks Kamazi veokites 
kasutatavatest mootoriõlidest oli TOTAL 
Rubia.

„Spordivõistlustel seisavad poodiumil 
võistlejad, ent nende võitude taga on alati palju 
inimesi. Ilma nende jõupingutusteta, töötundide 
ja sadade testideta ei oleks need erakordsed 
saavutused võimalikud olnud,“ märgib TOTAL 
Polska turundus- ja turu-uuringute direktor 
Ewa Kalinowska. „Need võidud suurendavad 
teadlikkust meie kaubamärgist, mis teisendub 
suuremateks müüginumbriteks. Mul on hea 
meel, et see hõlmab kolme tähtsat kategooriat: 
mootorratastele, autodele ja veoautodele 
mõeldud tooted.“ 

DAKARI ralliks.



20 21

Frederik Ringby Rathje Triscansi tootmisosakonnast ABS-anduri pakendiga

Kogu tagasihoidlikkuse juures peame tõdema, et me oleme 
õnnelikud oma anduriprogrammi arengu üle. Alates esimese 
kolme tootegrupi kasutuselevõtust üle kolme aasta tagasi 
kuni tänase päevani oleme jõudnud 3. kohale müüginäitajate 
suhtes. Tänaseks hõlmab programm 11 erinevat tootegruppi. 
Üks populaarsemaid tootegruppe on ABS andurid - kuidas see 
saab nii olla?

Üks põhjustest on see, et me oleme saavutanud kokkulepped enam kui 23 erineva 
tootjaga. See annab meile võimaluse teha rohkem kui 1300 pakkumist. Euroopa 
autopargist on Triscani ABS andurite valik turul pakutavatest suurim, hõlmates 
85,7%. „Me oleme oma klientidele teinud väga keerulise tootegrupiga tegelemise 
lihtsaks, efektiivseks ja aegasäästvaks. Ainult ühe andmekogumi ja suutlikkusega 
saada ulatuslik programm konkurentsivõimelise hinna ja kõrge kvaliteediga ühelt 
pakkujalt, näevad paljud hulgimüüjad lihtsasti  kasulikkust - hoolimata, kas Triscan on 

peamine tarnija, erakorraline tarnija või lünga 
täitja,“ räägib Triscani müügi- ja turundusjuht 
Steen Ray Pedersen.

Teine põhjus võib olla ABS andurite kõrge 
kvaliteet, mis on otseselt seotud väga 
madala garantiinõuete määraga. Nagu kõiki 
meie tooteid, valmistatakse ABS andureid 
vastavalt originaalosade nõuetele. Kõikide 
meie andurite tootmine peab vastama 
autotööstuse ISO TS 16949 rangetele 
kvaliteedistandarditele ning lisaks testitakse 
ühe kvaliteedi tagamise osana iga anduri 
funktsionaalsust. Triscani garantiinõuete 
statistika sisaldab kõiki garantiinõudeid, 
sõltumata kas need on põhjendatud või 
mitte. ABS süsteemi vigade puhul, kus vea 
põhjus peitub sageli milleski muus kui ABS 
anduris, ei anna 0,5% kaebustest põhjust 
muretsemiseks.

Tagastatud ABS andurite kontrollimised näitavad, et need töötavad enamus 
juhtudel veatult, nii et tegelik kaebuste määr on ainult 0,09%. Samas sisaldab see 
arv ka Hall-tüüpi ABS andureid. Anduritesse sisseehitatud kiibid ei ole mitte ainult 
väga tundlikud staatilise elektri suhtes, vaid see võib neid ka kahjustada. Seetõttu 
kaitseb neid andureid antistaatiline kott. „Juhtudel, kui kotitihend on katki, on 
andur kotist suure tõenäosusega välja võetud. See tähendab, et andur on kokku 
puutunud  ja kahjustunud  staatlise elektriga,“ Triscani tootejuht Asger Thybo 
Geertsen selgitab ja jätkab: „Vale jalatsivalik koos väga sünteetilise riideesemega 
võib olla piisav, et kahjustada andurit.“

„Kahjuks näeme me sageli, et tagastatud ABS anduri koti tihend on katki. 
Tõenäoliselt on see nii, sest ABS andurit prooviti ühendada juhtmestikuga 
probleemi lahendamise protsessi käigus, mis näitab, et probleem ei ole ABS 
anduris, vaid vigases ABS rõngas või juhtmestikus,“ võtab Asger Thybo Geertsen 
jutu kokku.

Triscani ja teiste euroopa ABS-andurite pakkujate vaheline võrdlus turukatvuses ABS-andur antistaatilises kotis

Triscan ABS andurid tõenäoliselt madalaima garantiinõuete määraga

PARIM TURUL OLEV PROGRAMM
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FAKTID FILTRONI ÕHUFILTRITE 
KÕRGEST KVALITEEDIST

FILTRON on üks kõige populaarsemaid 
õhufiltrite kaubamärke Kesk- ja Ida-
Euroopas. FILTRONi filtrite kõrget 
kvaliteeti kinnitavad tuhandete Euroopa 
mehaanikute pikaajaline usaldus kui ka 
paljud faktid. FILTRONi filtreid toodetakse 
vastavalt kõige rangematele ja täpsematele 
standarditele.

Sertifitseeritud pädevus
FILTRONi filtreid toodetakse samadel 
tehnoloogiliselt täiustatud tootmisliinidel, et 
kokku panna mitmeid kümneid filtrite mudeleid, 
mida pakutakse näiteks järgmiste autode 
tootjate originaalosadena: Volkswagen, 
Škoda, Peugeot või Mercedes-Benz (täielik 

loetelu hõlmab enam kui 20 autotootjat). „Me 
teeme koostööd suurimate autotootjatega, 
kelle jaoks me loome ja toodame filtreid, 
mis on mõeldud paigaldamiseks uutele 
autodele. Seetõttu peavad meie tehnoloogiad 
ja tootmisprotsessid vastama väga 
detailsetele ja rangetele nõuetele. Meie 
filtrite tootmises on otseselt üle kantud 
FILTRONI filtrite kvaliteeti, mida pakutakse 
autotöökodadele ja edasimüügiga 
tegelejatele,“ selgitab Tomasz Grabias,  
MANN+HUMMEL FT POLAND müügi-ja 
turundusosakonna asepresident.  
 

Täpsus kõikides tootmisetappides 
FILTRONi tootmistehased toodavad üle 
90 miljoni filtri aastas. Sellises mastaabis 
kõrge tootmiskvaliteedi saavutamine 
on võimalik ainult automatiseeritud ja 
tehnoloogiliselt täiustatud tootmisliinide ja 
kvaliteetsete materjalide tulemusel. „Kõik 
FILTRONI filtrid ja ka originaalosadena 
pakutavad filtrid, mis toodetakse meie 
tehases, tulevad koos filtreerimisvahendiga, 
mida pakuvad Saksamaa, Lõuna-Korea, 
Itaalia, Soome ja USA kõrgtaseme 
tootjad. Kõiki poolvalmis ja valmisfiltreid 
testitakse pidevalt laboratoorsetes 
tingimustes, mis kasutavad spetsiaalseid 
mõõtmisinstrumente,“ selgitab Tomasz 

Sternal, MANN+HUMMEL FT POLAND  
arendus- ja uurimisosakonna juht.
Mis õhufiltritesse puutub, siis üks 
valmistoodete kvaliteedistandardeid on 
Volkswageni välja töötatud TL848 standardid. 
FILTRONi õhufiltrid vastavad väga suurele 
hulgale ülaltoodud standardi parameetritele 
ning ka mitmetele teistele nõuetele, 
sealhulgas:

	 Kompressioon ja vastupidavus 
püsivatele deformatsioonidele -
unikaalsest polüuretaan segust tehtud 
tihendid. Need nõuded aitavad tagada 
filtrite vajaliku õhukindluse erinevates 
töötingimustes. FILTRONi õhufiltrites 
kasutatavad tihendid läbivad
edukalt 500-tunnise elastsuse teste 
ja 96-tunniseid kõrgetel temperatuuridel 
tehtavaid surveteste. 

	 Dimensiooni l is i stabi i lsuse ja 
mehaanilise  tugevuse parameetreid 
k o n t r o l l i t a k s e p i k a a j a l i s t e s 
kontrolliprotseduurides (kuni 1000 
tundi). 

	 Tulekindel filtreerimisvahend. Kõik 
FILTRONi õhufiltrid on koos F1 või S1 
tuleohutusklassi filtreerimisvahendiga,
mis tähendab, et filtrid on tuldtõkestavad 

ja aitavad kaitsta reisijaid autotulekahju 
eest, näiteks sigaretiots on lennanud 
õhu sisselaskeava süsteemi. Tuld 
aeglustavate õhufiltrite paigaldamise 
tähtsust saab seletada traagilise 
õnnetuse näitel, mis juhtus Belgia 
kaubikuga Mont Blanc tunnelis 1999. 
aastal. Veoauto ees olevas sõidukis 
istunud inimene viskas põleva sigareti 
autoaknast välja, mis põhjustas 
tulekahju esmalt veoauto filtris ja 
seejärel kogu sõidukis. Tulekahju 
põhjustas 39 inimese surma. 

	 Voltide jaotumise stabiilsus, mis 
aitab tagada, et filtri taha paigaldatud
õhuvoolumõõdik registreerib korrektselt 
andmeid. See aitab säilitada vajalikku 
õhu-kütuse suhet põlemiskambris. 

F ILTRONI õhu f i l t r i t e vo l te 
stabi l iseer i takse spets iaalsel t 
valmistatud tugedega, mis takistab 
kihtide omavahelist kokkukleepumist. 

	 Suur im f i l t ree r im ise fek t i i vsus 
tu leb kõrge ima kva l i teed iga 
filtreerimisvahendite kasutamisest, 
mida valitakse ükshaaval  vastavalt 
konkreetsetele seadistusele. Neid 
vahendeid iseloomustavad vajalik õhu 
läbilaskvus ning  vee- ja niiskuskindlus.

Juba 35 aastat oleme pakkunud suurimat 
täpsust mootorsõidukite filtrite väljatöötamises, 
testimises ja tootmises. Meie täpsus 
peegeldub kvaliteedis, mis on võitnud sadade 
tuhandete Euroopa mehaanikute usalduse. 
 
FILTRON – TOTAL PRECISION 
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Lühikeste  klaasipuhastite 10 erinevat suurust ühildub 10 miljoni Euroopa 
autoga (peamiselt Aasia autotootjatelt). 25
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Mikrohübriidid
Saasteainete emissiooninormidel on olnud märkimisväärne mõju 
autotootjatele, et nad varustaksid sõidukid automaatse start-stop 
süsteemiga, mis vähendab linnatingimustes sõitmisel kütusekulu ja 
saasteainete koguseid.
Mikrohübriidsüsteem on kõige odavam ja kõige levinum tehnoloogiline 
lahendus, mida autotootjad on alates 2010. aastast oma sõidukitesse 
integreerinud. Energiasüsteem kasutab 12V madalpingevõrgu eeliseid, 
kuid kasutab VRLA tehnoloogiaga AGM akusid, millel on suurem 
energiasuutlikkus, et vastu pidada suurele käivitamiste hulgale.
Mikrohübriidsõidukitel on laadimisstrateegia, mis kasutab peamiselt 
sõiduki aeglustumist  ja mis võimaldab generaatoril laadida akut ilma 

sisepõlemismootori võimsust kiirendamisel vähendamata.
Lisaks sellele peab elektrijuhtimissüsteem tagama sisepõlemismootori 
automaatse käivitamise sõltuvalt erinevatest töötingimustest. 
Mikrohübriidsõidukite kõige iseloomulikumad omadused on 
alljärgnevad: 

•  Automaatne start-stop funktsioon;
• Regeneratiivpidurdus.

Poolhübriidid
Eesmärgiks on minna start-stop süsteemist ühe sammu võrra 
kaugemale, üritades vältida sõiduki maksumuse liiga kiiret kallinemist.
Tavaliselt on reversiivne generaator või mootor/generaator sisseehitatud 
sõiduki ülekandesüsteemi. Ta mitte ainult ei käivita sisepõlemismootorit 
ja laeb akut, vaid  osaleb ka teatud määral veojõu suurendamisel 
esimese käivitamise ajal.
Selle teostamiseks on sõiduki tavaline 12V elektrisüsteem ebapiisav. 
Sel põhjusel on tootjad, nagu näiteks Valeo ja Bosch otsustanud 
integreerida teise, 42V-48V elektrivõrgu koos suurema mahutavusega 
liitiumioonakuga, et tagada mootori/generaatori otsetoide.
Lisaks sellele alandab DC-DC muundur pinge 12 voldini, et laadida 

tavalist akut ja tagada pinge sõiduki elektrivõrgu teistele tarbijatele.
Sellisel juhul ei ole mootoril/generaatoril piisavalt võimusust kogu 
sõiduki liigutamiseks, kuid see tagab teatud ulatuses lisavõimsuse, 
mis vähendab kütusekulu ja saasteainete emissiooni kuni 15%. 
Poolhübriidide kõige iseloomulikumad omadused on alljärgnevad: 

•  Automaatne start-stop funktsioon;
• Regeneratiivpidurdus;
• Abistamine käivitamise ja kiirenduse alguse ajal.
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Täishübriidid
Täishübriidid on varustatud kõrgepinge akuga, millel on piisav 
energiamahutavus elektrimootoriga sõiduki liikuma panekuks, kuid 
teatud kasutuspiirangute tingimuste järgimisel.

Kasutatav akutehnoloogia on tavaliselt nikkel-metall hübriidaku. 
Hübriidsõidukites kasutatavate akude nimipinge on vahemikus 101V 
(0,6 kWh), nt Honda Insight kuni 201,5V (1,3 kWh), nt Toyota Prius.

Tavaliselt kasutatakse täiselektrilist veojõudu liikumise alguses, 
sõltumata sisepõlemismootorist, mis on kõige rohkem kütust 
tarbivamad ja keskkonda saastavamad olukorrad. Näiteks on Toyota 
Priusel umbes 2 km pikkune autonoomne sõitmisulatus maksimaalsel 
kiirusel 50 km/h. 

Linnadevahelisel liikumisel kasutakse sõiduki käitamiseks 
sisepõlemismootorit ning elektrimootorit kasutatakse ainult 
maksimaalse jõupingutuse ajal.

Samamoodi saavad hübriidsõidukid kasutada aeglustamise etapi ajal 
elektrimootorit generaatori režiimis kineetilise energia muundamiseks 
elektrienergiaks, mis salvestatakse akus. See tähendab, et 
taastoodetud energiat saab kasutada elektrimootori käitamiseks 
järgmisel kiirendusel.

See strateegia vähendab märkimisväärselt saasteainete emissioone, 
mitte ainult käivitamiste ja peatamiste ajal, vaid ka abistatud kiirenduste 
või elektrivõimsust kasutatavate kiirenduste ajal. Täishübriidide kõige 
iseloomulikumad omadused on alljärgnevad:

•  Automaatne start-stop funktsioon;
• Regeneratiivpidurdus;
• Abistamine käivitamiste ja kiirenduse alguse ajal;
• Vähendatud täiselektriline veojõud.
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Pistikhübriidid

Pistikhübriidsõidukite korral on aku tööpinge sarnane või suurem kui 
hübriidsõidukitel, näiteks 207V Toyota Priuse pistikhübriidi korral ja 
345V Volkswagen GTE korral.

Peamiseks akutehnoloogiaks on liitiumioonaku, mis tagab 
võrreldes nikkel-metall hübriidakuga suurema energiatiheduse. Selle 
energiamahutavus on märkimisväärselt kõrgem, mis on 5,2 kWh Priuse 
korral ja 8,8 kWh VW GTE korral.

Nende sõidukite toimimisstrateegia on sarnane hübriididele. 
Erinevuseks on vaid see, et nad saavad täiselektrilises režiimis sõita 
pikema teekonna, mis jääb 30-50 km vahemikku. Nende suurem 
elektrimahutavus võrreldes hübriidsõidukitega, teeb võimalikuks 
täiselektrilise režiimi rohkema kasutamise pikema aja jooksul.
Põhimõtteliseks erinevuseks võrreldes hübriididega on see, et 

neid saab aku laadimiseks ühendada elektrivõrku, mis vähendab 
märkimisväärselt kütusetarbimist siis, kui mugava sõitmise tsükkel 
algab täislaetud akuga. Teisest küljest on neil eelised elektrisõidukite 
suhtes, kuna neil ei ole läbisõidu vahemaa probleeme isegi tühjenenud 
aku korral.

Kuid aku laadimine sisepõlemismootorites diiselkütuse või bensiini abil 
ei ole jätkusuutlik lahendus. Pistikhübriidide kõige iseloomulikumad 
omadused on alljärgnevad:

•  Automaatne start-stop funktsioon;
• Regeneratiivpidurdus;
• Abistamine käivitamiste ja kiirenduse alguse ajal;
• Piiratud täiselektriline veojõud;
• Aku väline laadimine.
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Lühendid
Veel üheks viisiks, mida kasutatakse turul osaliselt või täielikult elektrit 
kasutatavate sõidukite klassifi tseerimiseks on lühendite kasutamine:

• MH (mikrohübriid): Need on tavapärase sisepõlemismootoriga 
mudelid, mis sisaldavad linnasõidul kütuse tarbimise ja heitgaaside 
emissioonide vähendamiseks start-stop funktsiooni süsteemi. Neile 
on lisatud aku laadimiseks energia taaskasutamismoodul. Üheks seda 
tüüpi sõiduki näiteks on Citroën C5 e-HDi.

• MHEV/IHEV (kerge hübriidelektrisõiduk/nutikas 
hübriidelektrisõiduk): Need on mudelid, mis on varustatud 
48V elektrivõrguga. Lisaks on nad varustatud ka täiendava 48V aku 
ja generaatoriga, mida võib samuti kasutada auto liikuma panekuks.
Üheks seda tüüpi sõiduki näiteks on Honda Civic IMA.  

• EV/ZE (elektrisõiduk/saastevaba): Sõidukid, mille korral 
kasutatakse veojõu tekitamiseks osaliselt või täielikult elektrienergiat 
(koos teise veojõu allikaga). Üheks seda tüüpi sõiduki näiteks on 
Renault ZOE.

• HEV (hübriidelektrisõiduk): See kategooria hõlmab kõiki 
hübriidsõidukeid, mis sisaldavad sisepõlemismootorit ja ühte või enamat 
elektrimootorit. Üheks seda tüüpi sõiduki näiteks on Toyota Prius.

• PHEV (pistikhübriid elektrisõiduk): See on klassikaliste 
hübriidsõidukite tehnoloogia järgmine samm, mille erinevus seisneb 
selles, et akut saab laadida laadimisjaamas. Nendel sõidukitel 
on suuremad ja võimsamad akud, mis võimaldavad läbida ainult 

salvestatud elektrienergia abil esimesed 20-40 km. On võimalik 
kasutada sisepõlemismootorit ja hoida akusid linnasõiduks. Üheks seda 
tüüpi sõiduki näiteks on Volkswagen GTE.

• EREV (suurendatud läbisõiduga elektrisõiduk): Need 
on täishübriidid, kuid nende peamiseks omaduseks on see, et nad 
saavad akudes salvestatud energia abil sõita umbes 60 km ja kui 
akud saavad tühjaks, siis on sõidukil sisepõlemismootor. Erinevalt 
teistest hübriididest, ei anna see mootor veojõudu ja toimib ainult 
generaatorina, et toota elektrienergiat, mida elektrimootor vajab sõiduki 
liikuma panekuks
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DIISELMOOTORIGA STRUKTUUR

Turul on hetkel mitmeid autotootjaid, kes varustavad 
hübriidsõidukeid diiselmootoritega. Hübriidsõidukile diiselmootori 
paigutamise idee põhineb seda tüüpi mootori madalal kütusekulul. 
Sõidukid kasutavad tavaliselt paralleelset konfiguratsiooni, kuid 
elektrimootori saab paigutada nii esiteljele kui ka tagateljele.

Vaatamata nende madalale kütusekulule, ei ole tarbesõidukitel seda 
hübriidkombinatsiooni kasutatud, kuna diiselmootorid saastavad 
rohkem keskkonda võrreldes bensiinimootorit kasutatavate 
hübriidsõidukitega, võivad nad tulevikus mitte vastata Euroopas 
sätestatud heitmete miinimumnõuetele. 

Lisaks sellele töötatakse tööstuslikele sõidukitele välja uusi 
hübriid diiselmootoreid, nagu näiteks Volvo 7900 Hybrid Electric 

elektribussile, mis kombineerib 4-silindrilise 240 HP diiselmootori 
ja 150 kW elektrimootori maksimaalse pöördemomendiga 1200 Nm. 

Koostöös Siemensiga varustatakse buss uue suure võimsa 
laadimissüsteemiga, mis võimaldab marsruudil asuvate 
laadimisjaamade abil laadida akusid 6 minuti jooksul.

Buss on varustatud 19 kWh koguvõimsusega liitiumioonakuga, mis 
võimaldab elektrirežiimis sõita laadimiste vahel kuni 7 km. Buss 
sõidab peamiselt elektrirežiimis, kuid täiendava võimsuse vajadusel 
või kui aku laetuse tase langeb eelmääratletud tasemeni, käivitub 
hübriidrežiim,  mis kasutab mõlemat mootorit.

KÕRGEPINGE AKU

Kirjeldus
Aku on mistahes seade, mis saab akumuleerida energiat keemilisel 
kujul ja hiljem seda energiat edastada elektrienergia kujul ühendatud 
elektrikontuuri töö tegemise eesmärgil. Tavaliselt asub aku sõiduki 
põranda all, mis aitab tasakaalustada kaalu sõiduki esi- ja tagaosa 
vahel ning säilitada raskuskeskme madala asendi. See tagab 
optimaalse veojõu ja annab sõidukile suurepärase stabiilsuse.

Hübriid- ja elektrisõidukite kõrgepingesüsteemides kasutatavaid 
akusid tuntakse veojõuakudena või HV (kõrgepinge) akudena ning 
nende pinge on tavaliselt vahemikus 150-450V.

Energiatõhususe parandamiseks on need akud varustatud 
autonoomse jahutussüsteemiga, mis hoiab akuelementides 
optimaalset töötemperatuuri. Selleks kasutatakse turbiini abil 
ringlevat õhku, mida jahutatakse sõiduki kliimaseadme poolt
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Akusid saab klassifi tseerida vastavalt laadimisviisile ja nad võivad olla 
primaarsed või sekundaarsed.

Primaarakud

Neid ei saa laadida, seega saab neid kasutada ainult üks kord. Neil 
on tavaliselt madalad isetühjenemise näitajad ja kõrge energiatihedus. 
Hübriid- ja elektrisõidukites läbiviidud katsed on näidanud, et nad 
saavad sekundaaraku autonoomsust suurendada peaaegu kaks korda, 
kuid neid ei kasutata tingituna kõrgest asenduskulust ning ka seetõttu, 
et neid ei saa laadida.     

Sekundaarakud

Sekundaarakusid saab laadida pärast igakordset tühjenemist. Nad 
töötavad hästi tugevvoolu rakendustes. Kõige tuntumad on plii-
happeakud, nikkel-metallhübriidakud, liitiumioonakud jne. Neid 
kasutatakse autotööstuses nii tavalistes 12V sõidukites, kui ka hübriid- 
ja elektrisõidukites.      

Aku tüüp Plii-hape Nikkel-kaadmium Nikkel-metall hübriid Naatrium-nikkel 
(Zebra)

Liitiumioon

Negatiivse elektroodi 
materjal Plii Kaadmium Metallhüdriidid Naatrium Grafi idid, nitriid- ja 

liitiumsulamid
Positiivse elektroodi 
materjal Pliioksiid Nikkelhüdroksiid Nikkelhüdroksiid Nikkel

Liitium-koobaltok-
siid, vanaadium-

oksiid.....
Elektrolüüt

Väävelhape Kaaliumhüdroksiid Kaaliumhüdroksiid Naatrium-nikkeloksiid
Orgaaniline 

lahusti
+ liitiumsool

Energia/kaal (E/Kg) 30 - 50 48 - 80 60 - 120 120 110 - 160
Pinge elemendi 
kohta (V) 2 1.25 1.25 2.6 3.70

Kestus (laadimise/
tühjenemise tsüklid) 1000 500 1000 1000-2000 4000

Laadimisaeg (h) 8 - 16 10 - 14 2 - 4 - 2 - 4
Isetühjenemine 
kuu jooksul (% 
kogulaetusest)

5 30 20 - 25

Laadimise 
efektiivsus 82.5 72.5 70 92.5 90

Laadimisel põhinev klassifi katsioon

Nende akude ohutuse tagamiseks on paigaldatud bipolaarne 
kaitselüliti,  mis võimaldab veojõuaku positiivsed ja negatiivsed 
klemmid ülejäänud sõiduki elektrisüsteemist lahti ühendada. See 
on kaitsesüsteem, mis hoiab ära ohtlikud voolutugevused ülejäänud 
juhtmestikus ja kõrgepinge komponentides.     

Tootmiseks kasutatavad materjalid

Põhimõtteline erinevus akude vahel, samuti nende poolt tagatava 
võimsuse ja nimipinge vahel, põhineb peamiselt elektroodide valmis-

tamiseks kasutataval materjalil ja kasutataval elektrolüüdil. Turul kõige 
laialdasemalt kasutatavad akud on: 
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