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Balti riigid tähistavad 28. sünnipäeva, aga AD Baltic sai juba 30-aastaseks! 
Praegu ei mäleta paljud enam AD Baltic alguspäevi, mil ei olnud veel 
mobiiltelefone, MAXIMAt ega klaasist pilvelõhkujaid Baltimaade pealinnades. 
Euroopas ei olnud veel eurosid ja Leedus polnud veel littegi ... Ent juba nendel 
„eelajaloolistel” aegadel remontisid meistrimehed autosid ja meie hankisime 
neile juba siis varuosi. Oleme seda teinud kõik need 30 aastat, kuni saime 
selleks, kes me tänasel hetkel oleme ja kes tahame kindlasti olla ka homme – 
usaldusväärne partner, kellega saab kasvada, areneda ja edasi liikuda!
See sõnum kõlas ka 2018. a mais juubelipeol. Ehhkki mõni kuu on juba 
möödas, meenutame seda siiani soojalt. Seega on tore, kui saab rõõmustada 
jäädvustatud hetkede üle (lk 4–5). Ehk õnnestubTeil ennastki leida?
Ent 2018. aasta ei lähe ajalukku ainuüksi pidustustega. AD Baltic kogus 
juubeliaastal jõudu ja muutus tugevamaks. AD Baltic kaubavalik laienes 
märkimisväärselt, tänu millele saame nüüd klientidele pakkuda rohkem 
ja mitmekesisemaid varuosi, mis sobivad ka haruldasematele autodele. 
Suurendasime olulisel määral laovarusid ja optimeerime marsruute, seega 
lüheneb tellimuste kohaletoimetamise aeg.
Oleme täheldanud, et kliendid tellivad üha sagedamini kaupa interneti teel, 
sellepärast täiustasime 2018. a lõpus tooteotsingut auto identifitseerimisnumbri 
(VIN-koodi) järgi. Meil on hea meel, et valesti valitud toodete hulk kahanes 
otsekohe. Varem tuli tellijail need tooted tagastada ja kulutada aega uute 
otsinguks.
Kliendid on juba märganud veel ühte uuendust – veebipoe paremas ülanurgas 
kuvatakse nüüd AD raha jääk. Kingitused rõõmustavad muidugi kõiki, aga 
ärimehi rõõmustab kõige enam, kui nad teenivad rohkem raha. Meie ustavaimad 
kliendid tundsid seda, sest aasta lõpus startinud püsikliendikampaania 
„Meistrite liiga” toob neile AD raha juurde. Kliendid juba kasutavadki saadud AD 
raha, kattes kuni 70% uute tellimuste hinnast. See tähendab, et nad teenivad 
veel rohkem. Nähes, kuidas sellised uuendused meie partnereid rõõmustavad, 
plaanime sarnaseid pakkumisi teha rohkemgi.
Käesolevas numbris tuleb juttu veel sellest, kuidas Elringi kampaania võitjad ja 
Zimmermanni pidurisüsteemide kõige lojaalsemad tellijad külastasid tarnijate 
tehaseid ja kohalikke vaatamisväärsusi. Need on vahvad reportaažid reisidest, 
kus meie kliendid astuvad hetkeks tööpostilt kõrvale ja näevad oma silmaga, 
kust tulevad need varuosad, mis lõpuks autodesse jõuavad.
2019. aastal kavatseb hea hoo sisse saanud AD Baltic koos oma partneritega 
jätkuvalt tugevneda ja kasvada. Kasvagem koos!

Nikolajs Želņins,
AD Baltic AS-i Direktor

SISUKORD
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Austatud partnerid ja professionaalid!

2018. aasta oli ettevõtte jaoks juba 30-nes! 
Nii palju aastaid rasket tööd koos partneritega 
paneb nii mõndagi proovile, loksutab paika ja 
kinnistab. Eriline on ka see, et AD Baltic juubel 
langes kokku Leedu riigi 100. aastapäevaga, 
niisiis maikuus tähistasime kogu südamest 
ning suure paugu ja mürtsuga! Oleme 
õnnelikud, et saime sünnipäevapidu Kaunase 
Žalgirise areenil tähistada koos väga paljude 
meie partneritega Leedust, Lätist, Eestist ja 
Valgevenest ning tarnijate esindajatega kogu 
Euroopast. Paljud meenutavad seda päeva 
tänini soojalt. See on suurim tunnustus meie 
ponnistustele.

On sümboolne, et juubeliaastal ettevõte 
mitte ainult ei tähista, vaid ka muutub. Juba 
aasta alguses, jaanuaris kutsus AD Baltic 
juhtkond mind kommertsdirektori ametikohta 
üle võtma. Üks esimesi ülesandeid oli tugeva 
meeskonna moodustamine ning kvalitatiivsed 
muudatused logistika, varude juhtimise, 
turunduse, müügi ja klienditeeninduse 
valdkonnas. Kõik need reformid üheskoos 
andsidki ettevõttele selle kauaoodatud tõuke, 
mida tunnevad juba ka AD Baltic kliendid. Ent 
muudatused ei ole kunagi kerged, sellepärast 
jätkame 2019. aastal tõsist tööd, et need 
positiivsed muudatused oleksid aina rohkem 
tuntavad klientide jaoks kõikidel AD Balticu 
turgudel Leedus, Lätis, Eestis ja Valgevenes.

Ma arvan, et üks tähtsamaid edu aluseid on 
kuulda oma partnereid. Olen väga tänulik kõigi 
teie välja öeldud tähelepanekute ja ootuste 
eest, mis jõuavad minuni nii vahetult kui ka 
müügi- ja klienditeenindustöötajate kaudu. 
Me arutleme selle üle palju, sest nõuan alati 
nii endalt kui ka oma meeskonnalt, et just 
partnerite vajadused ja ootused peavad olema 
peamine põhjus, miks me midagi muudame. 
Üldistades rõhutan AD Balticu peamisi suundi:

✔ JAH asjatundlikule teenindusele!

✔ JAH rikkalikule ja kvaliteetsele 
kaubavalikule!

✔ JAH kiiremale ja täpsemale 
kohaletoimetamisele!

✔ JAH atraktiivsetele kampaaniatele ja 
püsikliendipreemiale!

✔ JAH kvalifikatsiooni tõstmisele ja 
enesetäiendamisele!

✔ EI mitte-partneritele suunatud müügile!

Miks ainult B2B? Millal hakkate kõigile 
müüma?

Minult küsitakse seda tihti, mistõttu tahan 
sellel pikemalt peatuda. Seda küsivad pidevalt 
nii tarnijad kui ka kliendid, isegi muude 
ärivaldkondade esindajad. Partnerid on siiralt 
imestunud, sest Baltimaades on kombeks, 
et ettevõtja haarab endale kõikvõimaliku 
raha „siin ja praegu”, ei kanna partnerite 
eest rohkem hoolt kui „ära tasub” ja tema 
äri tulevik jääb homse päeva hoolde. Ilmselt 
juhinduvad sel põhjusel ka meie konkurendid 
strateegiast „ostke kõik kõike” ja müüvad 
peale oma klientide veel ka oma klientide 
klientidele. Muidugi, alati saab üle teiste 
„ronida” ja kahmata endale suurem turuosa, 
aga kui kauaks?

AD Baltic tegutseb juba 30 aastat ja on selle 
aja jooksul näinud suurel hulgal autonduse 
edasimüüjaid, kes on tulnud ja läinud. Miks 
nemad on läinud, aga AD Baltic kasvab 
siiani? Minu arvates on AD Balticu püsivuse 
peapõhjus suhtumises klienti kui partnerisse. 
Me näeme tellijas mitte lihtsalt ostjat, vaid 
otsest partnerit, kellega koos me kasvame ja 

JUHI SÕNA

areneme. Me oleme ettevõtjad, meie kliendid 
on samuti ettevõtjad, sellepärast mõistame 
üksteist väga hästi ning oleme üheskoos 
oma ala professionaalid ja partnerid. Kas 
partner võtab oma partnerilt kliendi? AD 
Baltic tegutseb teisiti. Meie teeme oma tööd 
– tarnime varuosi, teie teete oma tööd – valite 
vastavale ostjale sobiva osa ja müüte selle 
talle. See sümbioos ongi partnerlus, mis 
võimaldab jätkusuutlikult kasvada nii meil kui 
ka teil. Mida paremini läheb teil, seda paremini 
läheb meil.

Kolleegid, partnerid! Me ei kavatse teiega 
konkureerida ja ei hakka müüma teie 
kliendile, sest see on teie töö. Me ei hakka 
autoomanikule selgitama, milline osa tema 
autole paremini sobib – see on teie töö. 
Pühendame selle aja parem teile – oma ala 
professionaalidele. Parem pakume teile 
laiemat tootevalikut, toimetame tellimuse 
kiiremini kohale, täiustame teile mõeldud 
elektroonilist kataloogi, lühendame järjekorra 
ooteaega – me teeme oma tööd ja meil on 
selles vallas veel palju arenguruumi! Oleme 
sellised olnud, oleme praegu ja kavatseme 
edaspidigi olla, muutudes vaid veel 
tugevamaks ja teid tugevamaks muutes.

Mis edasi 2019. aastal?

AD Baltic jääb endiselt üleni Leedu kapitalil 
põhinevaks, aga neljas riigis tegutsevaks 
ettevõtteks, mis loob üheskoos enda, 
partnerite ja nende riikide tulevikku. 2019. 
aastal tuleme teile lähemale – avame rohkem 
uusi allüksusi, värskendame ja laiendame 
vanu, muudame kaubatarne kiiremaks ja 
mugavamaks, avardame mitmekordselt 
tootevalikut ning arendame veebipoodi. 
Tänu kõikidele muudatustele saate vajalikud 
varuosad tõhusamalt üles leida, neid võrrelda 
ja sobivad välja valida. Täiustame partnerite 
teenindustaset, võttes kasutusele kõrgeimad 
standardid ja efektiivseimad tehnoloogiad. 
Õhutame kasvatama mitte ainult äri, vaid 
ka enda pädevust ning avardama teadmisi 
ja oskuseid koos oma ala kuulsaimate 
asjatundjatega. Nõnda mõistame me 
professionaalide partnerlust. See on nagu 
klubi. Meil on hea meel, et oleme koos selle 
klubi liikmed.

Vaidas Sitka
AD BALTIC AS-i turunduse direktor
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PARIMAD MEESKONNAD 
TÖÖTAVAD ÜHTSE 
ÜKSUSENA
Hammasrihma osad kuluvad erineva kiirusega. Enneta neid süsteemile 
tekkivaid pingeid, asendades kõik komponendid korraga, ühtse 
üksusena. Kui jõuab kätte aeg hammasrihma vahetamiseks, 
soovitame kogu süsteem Gatesi Micro-V® ja PowerGrip® komplektide 
vastu välja vahetada. Usaldusväärne originaalosade kvaliteet, vähem 
probleeme, õnnelikumad kliendid.

GATES MICRO-V® JA POWERGRIP® KOMPLEKTID
TEAMWORK FOR ENGINES
WWW.GATES.COM

70A097_E19_KITS_210x297mm_Master.indd   1 15/02/2019   12:48
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30. JUUBEL KAUNASES

AD Baltic tähistas 26. mail 2018. a Žalgiris Arenal 30. tegevusaasta juubelit. Jagame helgeid meenutusi...

Peole tuli hulgaliselt AD Baltic 
kliente kõigist kolmest Balti riigist.
Külas olid ning oma tooteid 
tutvustasid ka sellised tarnijad nagu 
Applus, Bosch, Contitech, Craft 
Bearings, Delphi, ElringKlinger, 
Eurol, Filtron, Gates, GKN, Grigeo, 
Hankook, Laufen, KYB, Monroe, 
Osram, Remsa, Sidem, SKF, 
Stellox, SWAG, Total, Triscan, 
Valeo.

Tarnijad esitlesid ka oma ettevõtteid, enda uuendusi ja muud huvitavat infot. Tähelepanelikult kuulanud osalejatel oli pärast esitlust võimalus 
osaleda moodsas viktoriinis ja võita auhindu.
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Peo ajal oli võimalus tutvuda modifitseeritud autodega, mida tutvustasid autofännide klubid Exclusive croud, Bimmer club Lithuania, HotRoad 
ja autoklubi Extreme drivers.

Euroopa motoakrobaatika 
tšempioni Arūnas Gibieža 
(Arase) vaimustav etteaste 
ei jätnud kedagi külmaks. 
Rehvid suitsesid, mootorratas 
tegi õhulende ja Aras sõitis 
sellega pea peal seistes.

Lavale kutsuti ka loteriivõitjad, kellele anti üle väärilised auhinnad.

Ürituse krooniks oli VMG magustoidu-vaatemäng. Dessertide nautimist saatis Beatrichi 
kontsertprogramm.
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Suure jõudlusega sõidukite omanikud ootavad samaväärset pidurdustõhusust. Kuid kuna hobujõud ja pöördearvud suu-
renevad ning sellega kaasneb ka suuremate kiiruste potentsiaal, siis kasvavad ka nõuded pidurisüsteemile .Kontrollimaks, 
kas meie piduriklotsid on oma ülesande kõrgusel, testisime hiljuti neid kõrvuti originaalvarustuse tootjate piduriklotsidega ja 
veel nelja juhtiva järelturu kaubamärgi tootjate piduriklotsidega sõidukitel VW Touareg II V6 TDI (premium-sõiduk, mis on 
ehitatud samale platvormile kui Porsche Cayenne) ja Audi Q7. Tulemused? Need räägivad iseenda eest…. Delphi Tech-
nologies piduriklotsid paistsid silma; need tagasid suurepärase pidurdusjõu, kontrolli ja pidurdustõhususe stabiilsuse, ilma 
et oleks suurenenud müratase või kulumine.

Suurtel kiirustel peatumine suurendab hüppeliselt nõudeid 
pidurisüsteemile, kuna selle käigus genereeritakse oluliselt rohkem 
soojust. Selle tagajärjel võib soojus koguneda, vähendades pidurite 
jõudlust ja pidurdustõhususust. Nende keeruliste tingimuste 
taasloomiseks testi käigus, rakendasime maksimaalset kuumust, viies 
läbi suurel kiirusel avariipidurdamisi – 170 km/h kuni nullini – temperatuuril 
kuni 400°C.
Võrreldes ülejäänud nelja järelturu kaubamärgiga peatus meie 
piduriklotsidega varustatud sõiduk kiiremini, kontrollitumalt ja minimaalse 
pidurdustõhususe vähenemisega – see on kindel märk, et meie 
piduriklotsid suudavad taluda lisakuumust, mis tekib suurel kiirusel 
pidurdamisel. Lisaks peatusid kaks konkurenti temperatuuril 50°C 
aeglaselt ning muutusid kuumenemisel veelgi aeglasemaks. 

Näiteks peatus Delphi Technologies piduriklotsidega varustatud 
sõiduk temperatuuril 400°C kolm meetrit eespool järgmisest järelturu 
kaubamärgist, 17 meetrit eespool teisele kohale tulnud kaubamärgist ja 
56 meetrit eespool kolmanda ja neljanda koha kaubamärgist – kusjuures 
viimasel kulus temperatuuril 400°C peatumiseks 37 meetrit rohkem 
kui temperatuuril 50°C. See näitab märkimisväärset pidurdustõhususe 
langemist ehk teisisõnu need piduriklotsid ei vasta suurema tööjõudluse 
nõuetele.

Veelgi hullem, kui Delphi Technologies piduriklotsidega varustatud sõiduk 
oli peatunud, liikusid kahe teise kaubamärgi piduriklotsidega sõidukid 
endiselt kiirusel peaaegu 90 km/h. Lugesite õigesti: üheksakümmend 
kilomeetrit tunnis. Arvestades, et jalakäijal ei oleks kokkupõrke korral 

SUURE JÕUDLUSEGA PIDURID. 
SUURE JÕUDLUSEGA SÕIDUKITELE.

kiirusel 90 km/h suurt ellujäämisvõimalust , ei taha tagajärgedele 
mõeldagi. 
Veel üks oluline tegur asendus-piduriklotside valimisel on müratase. 
Lõppude lõpuks tahate ju kuulata mootori võimsat mürinat, mitte 
pidurimüra. Meil on hea uudis: katsestendil saavutas meie piduriklots 
peaaegu mittekuuldava müraindeksi 9,0 (kusjuures 7 või alla selle on 
kuuldav ja kümme on mittekuuldav). Üle 70 db, mis tähendab kuuldavat 
pidurimüra, mõõdeti vaid 2,3 protsendil juhtudest. Mõlemad tulemused 
jäävad oluliselt allapoole originaalosade näitajatest. See tõendab, et meie 
mürasummutusvahendid, nagu originaalvarustuse tootjate vahelehed, 
kaldpinnad ja aluskihid tõepoolest toimivad.

Ja viimaks testisime piduriklotse kulumise suhtes. 2140 erineva kiiruse 
ja survega pidurduse järel olid Delphi Technologies piduriklotsid esisillal, 
kus rakendub suurem pidurdusjõud, 0,1 mm võrra vähem kulunud kui 
paremuselt järgmise järelturu kaubamärgi piduriklotsid ja 1 mm võrra 
vähem kui viimaseks jäänud kaubamärgi piduriklotsid, kusjuures ketta 
kulumine oli märgatavalt väiksem. Tagasillal olid tulemused sama head, 
ületades seekord originaalvarustuse piduriklotsid. Paberil võivad need 
erinevused tunduda väikesed, ent kui lüüa kokku varuosade kulud ja 
töökulud kogu sõiduki kasutusaja jooksul, on vahe väga suur. 

Nii et järgmine kord, kui on tarvis vahetada piduriklotse suure jõudlusega 
sõidukil, valige kindlasti kaubamärk, mis on just selle jaoks loodud- 
piduriklotsid millel on tõendatud pidurdusvõimsus, madal müratase, 
vähene kulumine ja muidugi suur pidurdustõhusus. Just nagu Delphi 
Technologies. 
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KUS SÜNNIVAD ELRINGI TIHENDID?

Suvel osalesid AD Baltic kliendid mängus, kus sai võita reisi legendaarsesse Elringklingeri vabrikusse.

Nagu mängus ikka, oli kõigil võimalus võita, aga võitsid need, kes 
tahtsid ja pingutasid rohkem. Palju õnne!

Erlingklinger on legendaarne, juba 135 aastat tegutsenud tehas. Siin 
valmistati tihendeid juba esimestele autodele, mida praegu näeb 
muuseumides või eriväljaannetes.

Mootoritihendeid ei vahetata sageli, seega on loomulik, et peaaegu kogu toodang läheb just uutele autodele.

Ehkki detail on väike ja paistab üsna lihtne, on ainult vabrikus võimalik 
lõplikult aru saada, miks on selle hind üpris kõrge ja mis on see 
legendaarne Saksa kvaliteet. Reisiseltskonna retk algas leiutamis- ja 
katsetusosakonnast, kus nad nägid ja võisid isegi katsuda nii esimesi 
saja-aastaseid tihendeid kui ka tulevikutooteid. Edasi tutvusid nad 

materjalilaoga, uudistasid tootmisprotsessi, kus võetakse aina enam 
kasutusele roboteid ja automaatikat, jälgisid erilist kvaliteedikontrolli 
ning lõpetasid teekonna täielikult robotiseeritud hiigellaos, kust 
tihendid rändavad kõikjale maailma, AD Baltic´usse, edasi 
teeninduskeskustesse, kauplustesse ja viimaks meie autodesse.
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Täname lojaalseid kliente, kes osalevad, pingutavad ja võidavad!

Reisisellidel vedas, sest külalislahke Elringklinger näitas peale oma suurepärase vabriku veel ka teist Stuttgardi vaatamisväärsust – kuulsat 
õllefestivali Cannstatter Wasen, samuti Müncheni imetabast BMW-muuseumi, mida tasub külastada ka muude automarkide armastajatel.

Tundub, et BMW ettevõttel on Münchenis terve enda linnaosa. Vägeva administratiivhoone kõrval tegutseb autotehas, muljetavaldav autosalong 
ja üleandmispunkt ning kuulus muuseum.

Külastajad veenduvad ruttu, et BMW on midagi palju enamat kui see, mida oleme harjunud tänaval nägema. Mootorrattad, lennukimootorid, 
legendaarsed võidusõidu- ja spiooniautod ning palju muid imelisi taieseid, mis ei jäta külmaks.
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testitud ja usaldusväärne

ZF järelturu varuosana valmib iga TRW varuosa väljakutsele, nagu ka 
pühendunud inimesed üle kogu maailma, kes neid teile toovad.  
TRW-toodete globaalne võrgustik toetab ohutuse ja kvaliteedi standardeid.

Vali TRW.
Kõik TRW varuosad on põhjalikult testitud jõudluse ja ohutuse tagamiseks, 

mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.

www.trwaftermarket.com
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testitud ja usaldusväärne

ZF järelturu varuosana valmib iga TRW varuosa väljakutsele, nagu ka 
pühendunud inimesed üle kogu maailma, kes neid teile toovad.  
TRW-toodete globaalne võrgustik toetab ohutuse ja kvaliteedi standardeid.

Vali TRW.
Kõik TRW varuosad on põhjalikult testitud jõudluse ja ohutuse tagamiseks, 

mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.

www.trwaftermarket.com

Ühendab täna homsega
ZF on juba üle 100 aasta olnud tehnoloogilise juhtimise esirinnas. Tänu oma 
usaldusväärsetele brändidele, digitaalsetele uuendustele ja kohandatud 
lahendustele toetab ZF järelturg täna kliente ja suunab neid järgmise 
põlvkonna järelturule.  Külastage aftermarket.zf.com
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OTTO ZIMMERMANNI KVALITEET

2018. a oktoobris kutsus enda 
juurde külla Sinsheimi linnas asuv 
kõrgkvaliteediliste pidurikomponentide 
tootja Otto Zimmermann, kes on üle 50 
aasta loonud, valmistanud ja müünud 
keerukaid autoosasid. Pidurikettaid ja 
-klotse vahetame regulaarselt, seepärast 
läheb ka suurem osa Zimmermanni 
toodangust varuosade turule. Selle tootja 
osasid kasutatakse juba aastakümneid, 
seega need on juba tõestanud oma 
töökindlust ja eeliseid.

Otto Zimmermann on tegutsenud juba 
väga kaua, ent on samas igati avatud ja 
edumeelne ettevõte, mis võtab meelsasti 
külalisi vastu, ärgitab kõike pildistama 
ja vastab kõikidele küsimustele. Nagu 
Saksamaa tehasele kohane, on ümbrus 
puhas, masinad aina enam automatiseeritud 
ja rasked tööd antakse üle robotitele, mida 
juhivad „valgetes särkides ja puhaste 
kätega” spetsialistid.

Tutvumisreisil käisid AD Baltic lojaalsed partnerid, kes väärtustavad kõrgelt head kvaliteeti ja püüavad tellida just selliseid tooteid.

Zimmermannis valmistatakse pidurikettaid 
toorikutest, mis saabuvad sinna muudest 
vabrikutest, metallisulatustehastest. 
Sellepärast kontrollitakse ja testitakse 
toorikuid hoolikalt, enne kui lastakse 
konveierile. Kui partiis tuvastatakse kaks 
ebakvaliteetset toorikut, tagastatakse 
kogu partii vanametallina sulatustehasele. 
Reisiseltskonnale avaldas muljet hoov, 
kus hoitaksegi samasid tagasisaadetavaid 
toorikuid. Neid oli siin tohutult...



17
Täname lojaalseid partnereid, kellega saame koos kasvada, õppida ja tugevamaks saada.

See on võimas 17 000 m2 ladu, kus 
Zimmermanni osad ootavad oma hetke, 
et rännata laiali 60 riiki. Siin kuskil on 
hoiul ka need detailid, mis rändavad 
AD Baltic´usse, siis partneritele – 
teeninduskeskustesse ja kauplustesse 
– ning jõuavad viimaks meie tänavail 
sõitvatesse autodesse.

Sinsheimi linnas asub ka maailmakuulus tehnikamuuseum, 
mida tasub kindlasti külastada. See on tõeline meeste unistuste 
maailm, kust leiab legendaarseid sõiduautosid, millega on 
sõitnud Hitler ning teised I ja II maailmasõja juhtfiguurid, 
rallilegendid ja Hollywoodi tähed. Samuti saab siin näha tervet 
auruvedurit, tanke, ajaloolisi lennukeid ja koguni allveelaevu. 
Siin on võimalik jalutada ülehelilennukites Concorde ja 
venelaste Tupolev Tu-144, kiigata piloodikabiinidesse ja 
võrrelda nende erinevusi.

Tegu on suurima eramuuseumiga, kus üle 50 000 m2 pinnal asub rohkem kui 3000 eksponaati, mille hinnanguline väärtus ulatub poole miljardi 
euroni. Mitme paviljoni, lennukite väliekspositsiooni, restoranide ja isegi IMAX-kinoga kompleks töötab peaaegu iga päev. Seda külastab 
ligikaudu miljon tehnikahuvilist aastas.
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Paljud autotootjad on kasutanud mõne oma mootori ehitamisel mõõtmeid vähendavat tehnoloogiat. Alltoodud tabelis on välja toodud näited olulisematest 
kõnealust tüüpi mootoritest:

Mõõtmeid vähendav tehnoloogia

SISSEJUHATUS

Mõõtmete vähendamine tähendab mootori töö miniaturiseerimist ja 
optimeerimist nii, et selle omadused oleksid samaväärsed suurema 
mahuga mootorite omadustega või nendest paremad. Sellise tehnoloogia 
kasutamise korral heidetakse ka atmosfääri vähem saasteaineid ning 
väheneb mootori kütusekulu.
Viimastel aastatel on mõõtmeid vähendavat tehnoloogiat kasutama 
hakanud peaaegu kõik tootjad. Inseneritöö on tõhustanud 
sisepõlemismootorite soojuslikku kasutegurit seesugusel määral, et 
valmistada on võimalik palju väiksemaid mootoreid, mis on sama 
efektiivsed või veelgi efektiivsemad kui suured mootorid.
Mootoritootjad suudavad silindrite arvu ja silindrite võimsuse vähendamise 
ja mitmesuguste süsteemide – näiteks kütuse otsesissepritse, 
mehhaanilise induktsiooni, muutuvate gaasijaotusfaaside, muutuvate klapi 
tõusude, muutuva sissepritse, intelligentse soojusjuhtimise jms – lisamise 
abil ehitada võimsaid mootoreid, millest enamus on maksimaalselt 1600 
cm³ mahuga ning vähem kui nelja silindriga.

Mõõtmeid vähendavat tehnoloogiat kasutavad 
mootoritootjad

Kuigi mõõtmeid vähendav tehnoloogia on peamiselt rakendatav 
bensiinimootorite puhul, saab seda tänu moodul ahritektuuriks nimetatava 
ehituse väljatöötamisele kasutada ka diiselmootorite projekteerimisel.
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BMW kontsernil on nii diisel- kui bensiinimootoreid hõlmav vähendatud 

rakendamisele kasutatakse kõigi mootorite ehituses peale kuuesilindriliste 
mootorite kuni 60% ulatuses samu osi.

mootoritehnoloogiale, mille abil suudetakse vastata kõnealusele 

uusimad sissepritsesüsteemid ja mehaaniline induktsioon 
(kõrgsurve otsesissepritse ja kahe sissepritseavaga turboülelaadur 
bensiinimootorite puhul ja kuni 2000-baarine kütuse ühisanum-
sissepritse ja muutuva geomeetriaga turboülelaaduriga diiselmootorite 
puhul), kahekordsed reguleeritavad gaasijaotusfaasid VANOS ning 
peaaegu kõigi versioonide puhul muutuva klapi tõusuga süsteem 
Valvetronic.

on valikus mitmesuguse võimsusega kolmesilindrilisi bensiini- ja 
diiselmootoreid alates 55 kW 1,2 cm³  bensiinimootorist MINI One 55 
kW ja lõpetades BMW 170 kW hübriidmootori mudeliga i8, milles 1500 
cm³ bensiinimootor on ühendatud elektrimootoriga ning koguvõimsus 
küündib seeläbi 266 kW-ni. Silindriplokk on alati alumiiniumist ja 
pealt kinnise ehitusega ning vibratsiooni vähendamiseks varustatud 
tasakaaluvõlliga.

Tootjate mootorite tähtsamate omaduste kokkuvõte
BMW-MINI

PSA Group

sisselaskega ja turboülelaaduriga, kusjuures mõlema variandi ehitamisel 

mootor on varustatud 200-baarise kõrgsurve otsesissepritse, muutuva 
sissepritse ja väljalaske nukkvõlli ajastusega. Madala inertsusega 
turboülelaaduri maksimaalne pöörlemiskiirus on 240 000 p/min, mis tagab 
95 % pöördemomendi 1500 p/min-st 3500 p/min-ni.

võimsus on 50-60 kW ja turboülelaaduriga mootorite võimsus 81-96 
kW. Üheks märkimisväärseks mehhaaniliseks uuenduseks on kolbide, 

(teemandilaadne süsinik). Väntvõll on muhvide võimalikult ühtlase 
kulumise tagamiseks paigutatud silindrite vertikaalse telje suhtes 7,5 
mm nihkega ning ajastusrihm on paigutatud õlikeskkonda. Nimetatud 
lahendused tagavad tavaliste mootoritega võrreldes 30% väiksema 

juhtiv ning jahutusüsteem on kahe ringlusega (üks silindripeale ja 
teine plokile). Väljalaskekollektorid on suurendatud mõõtmetega ja 
mootorisse sisse ehitatud nii, et töötemperatuur on kiiresti saavutatav.
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ECOTEC on samuti moodulehitusega. 
Neist väikseim on 77 kW võimsusega 1-liitrine kolmesilindriline 
mootor ja võimsaim 147 kW võimsusega 1,6-liitrine neljasilindriline 

otsesissepritse, mehhaaniline induktsioon turboülelaaduri abil, pidevalt 
muutuvad kütusejaotusfaasid ja kergest alumiiniumist valmistatud 
mootoriplokk. 

Sissepritse pihustid on kuueavalised ja asuvad tõhusa sisepõlemise 
tagamiseks kambrite keskosas, muutuvad kütusejaotusfaasid tagavad 
aga mootori optimaalse õhutuse.

Opel

Väljalaskekollektor on integreeritud silindripeasse, mis asub samal 
ajal väga lähedal madala inertsusega turboülelaadurile. Seesugune 

laadida, mistõttu 1800 p/min-st võimalik 166 Nm suurune maksimaalne 
pöördemoment on peaaegu 30 % kõrgem kui sama p/min-ga 1,6-liitrise 
loomuliku sisselaskega mootori korral ja põlemise efektiivsus on samuti 
20 % kõrgem.

Veepump on lülitatav – kui mootori jahutusvedelik on külm, eraldub see 
soojenemise kiirendamiseks lahti – ning õlipump on rõhu reguleerimiseks 
elektrooniliselt juhitav. Mõlemad nimetatud süsteemidest aitavad 
tagada madala kütusekulu. Mootori täiustamiseks on õliruumi 
paigaldatud väntvõlliga sama kiirusega pöörlev tasakaaluvõll, mille 
mass on optimeeritud nii, et see neutraliseerib kolmesilindrilise mootori 
vibratsioone.

Volkswageni kontsern

toomise järel vähendatud mõõtmetega mootorite väljatöötamise 
vallas pioneer. Valikusse kuuluvad 1000, 1200 ja 1400 cm³ mootorid, 
mis on kõik otsesissepritse ja mehhaanilise induktsiooniga (hetkel 
ühe turboülelaaduri abil). Mootorid on versioonist sõltuvalt erineva 

85 kW – põhimõtteliselt sõltuvalt turboülelaaduri rõhust – ning kõige 
võimsam on 1,4-liitrine neljasilindriline mootor võimsusega 110 kW.

Sisselaskesüsteemi soojusvaheti lisamine vähendab ülelaadimisrõhu 
ringluse kogumahtu, ei lase rõhul langeda ning tagab ka mootori suure 
kiiruse juures vaatamata väikse turboülelaaduri kasutamisele võimsa 

olevate heitgaaside liikumise kiirus on väga aeglane, selle kiirendamist, 
mis tähendab, et kõige sagedamini kasutatavate madala kiirusega 
variantide korral on võimalik saavutada suurim võimalik pöördemoment.

Kõnealuste mootorite suurt pöördemomenti – kõige võimsamate 
variantide puhul suurem kui 200 Nm – kompenseerib kuni 250-baarine 

võrreldes kuni 6 % väiksem kütusekulu. Sellele aitab kaasa ka 
muutuva voolukiirusega õlipump, mis reguleerib pidevalt rõhku mootori 
laadimiseks vajalike tingimuste tagamiseks.

WWW.EURECAR.ORG — 5
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Fordi tehnikutel on õnnestunud saavutada 20 % väiksem kütusekulu 

ehitus ja kolme olulise tehnoloogia kasutuselevõtt, milleks on kütuse 
otsesissepritse, turboülelaadur ja muutuvad sissepritse ja väljalaske 

EcoBoosti 
varianti, mis on mõlemad 1,0-liitrised, ent erinevate võimsustega.

MOOTORITEHNOLOOGIA ECOBOOST

Enamik EcoBoosti mootoriblokkidest on valmistatud alumiiniumist, mis 
tagab oluliselt väiksema kaalu. Mootori vibratsiooni kõrvaldamiseks on 
optimeeritud väntvõlli kaal, seega ei ole tarvis kasutada tasakaaluvõlli. 
Kuna võlli ei ole, kasutatakse vastukaaluga vibratsiooni summutavat 

vähehõõrduva kattekihiga.

Väljalaskekollektor on integreeritud silindripeasse, mis muudab mootori 
kergemaks ja vähendab temperatuure väljalasketorus, see omakorda 
tagab terves mootoris õhu ja kütuse segu stöhhiomeetrilise suhte.

Muutuva voolukiirusega õlipump kohandab voolukiiruse konkreetsetes 
töötingimustes vastavalt mootori vajadustele. Seesugust tüüpi pump 
vähendab seesmise hõõrde vähendamise abil võimsuse mehhaanilist 
kadu kuni 10 % võrra, mis aitab säästa kütust.
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ehitus ja kolme olulise tehnoloogia kasutuselevõtt, milleks on kütuse 
otsesissepritse, turboülelaadur ja muutuvad sissepritse ja väljalaske 
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varianti, mis on mõlemad 1,0-liitrised, ent erinevate võimsustega.
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Enamik EcoBoosti mootoriblokkidest on valmistatud alumiiniumist, mis 
tagab oluliselt väiksema kaalu. Mootori vibratsiooni kõrvaldamiseks on 
optimeeritud väntvõlli kaal, seega ei ole tarvis kasutada tasakaaluvõlli. 
Kuna võlli ei ole, kasutatakse vastukaaluga vibratsiooni summutavat 

vähehõõrduva kattekihiga.

Väljalaskekollektor on integreeritud silindripeasse, mis muudab mootori 
kergemaks ja vähendab temperatuure väljalasketorus, see omakorda 
tagab terves mootoris õhu ja kütuse segu stöhhiomeetrilise suhte.

Muutuva voolukiirusega õlipump kohandab voolukiiruse konkreetsetes 
töötingimustes vastavalt mootori vajadustele. Seesugust tüüpi pump 
vähendab seesmise hõõrde vähendamise abil võimsuse mehhaanilist 
kadu kuni 10 % võrra, mis aitab säästa kütust.
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Jahutussüsteem on varustatud väikesest ja suurest ringlusest 
eraldiseisva sõltumatu miniringlusega. Jahutusvedelik ringleb selles 
ringluse ainult soojendamise esimese faasi ajal. See aitab mootorit 
ja õli kiiresti soojendada, et vähendada juba varakult määrdepunktide 
vahelist hõõrdumist.

Ajastusrihm on paigutatud õlikeskkonda. See vähendab hõõrdumisest 
tingitud kadusid ligikaudu 20 % võrra, mis omakorda vähendab 
kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguseid. Samuti minimeerib see 
müra ning juhtrööpaid ei ole tarvis kasutada.
Sissepritse ja väljalaske sõltumatu muutuv nukkvõllifaas aitab kõigi 
mootori kiiruste juures optimeerida gaasi voolu läbi põlemiskambri, 
mis vähendab kolvi poolt avalduvat jõudu. See süsteem tagab ka 

tühikäigukiirusel ühtlasema töö, suurendab nii väikeste kui suurte 
kiiruste puhul pöördemomenti ja võimsust, vähendab turboülelaaduri 
viibeaega ja säästab kütust.
Kütuse otsesissepritse tagab mootori tõhusama jahutuse, segu täpse 
põlemise silindrites ja vähendab kloppimist.

nime all. Bensiini pritsitakse vähem kui 0,02 mm suuruste tilkadena 
kuni 200-baarise kõrgsurve all otse silindritesse, mis vähendab eriti 
käivitamisel välja heidetavat saasteainete kogust, suurendab survet, 
säästab kütust ja suurendab mootori võimsust. Võimalik on ka 
mitmekordne sissepritse põlemistsükli näol, mis vähendab kütusekulu 
ja heitkoguseid.  

Väga väike, madala inertsusega turboülelaadur suudab viibeefekti 
vähendamiseks teha üle 200 000 pöörde minutis.

võib vähendada kütusekulu kuni 14 % võrra.
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Tehnilised omadused

KOLMESILINDRILINE MOOTOR

Selle kolmesilindrilise bensiinimootori, mille võimsus on 1000 cm³, 
töötas välja Ford. Mootor on varustatud kahekordse üldnukkvõlli, 12 

induktsiooniga. Valikus on kaks sama ehituse, ent erineva võimsusega 
varianti, mille võimsused sõltuvad sissepritse programmeerimise 
variantidest ning süüte juhtimisest ja turboülelaaduri ülelaadimisrõhust. 

Mootoriplokk, liikuvad osad ja silindripea

Mootoriplokk

Valmistatud hallist malmist pealt avatud tootmismeetodi abil, mis 
hõlbustab tootmist, kuna silindrite jahutuskanalid on pealt avatud.

Ploki külgseinte paksust on vähendatud viisil, mis ei vähenda 

oluliselt kergema kaaluga, ent väga jäiga mootoriploki.
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Selle kolmesilindrilise bensiinimootori, mille võimsus on 1000 cm³, 
töötas välja Ford. Mootor on varustatud kahekordse üldnukkvõlli, 12 
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oluliselt kergema kaaluga, ent väga jäiga mootoriploki.
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Väntvõll
Koosneb neljast toetuspunktist ja on mootoriploki külge kinnitatud 
laagrite abil. Kolm väntmehhanismi, mille abil on kinnitatud kepsid, 
paiknevad teineteise suhtes 120° nurga all.

Väntvõll on küljelt reguleeritav kahe tugilaagri abil, mis ujuvad 3. 
tugipunkti laagri pealmisel muhvil.

Kepsud

pressitud sooniline pronksist muhv, suurem ots on lõhestatud ja laagrid 
on siledad, ilma paigutamist hõlbustavate tähisteta.

Kolvid
Kolvid on valmistatud kerge alumiiniumi ja silikooni sulamist. Peas on 
taskud klappide jaoks ja põlemiskamber. Ääris on kolbide ja silindri 

Silindripea
Valmistatud kergest metallisulamist. Kõige peal asuvad vertikaalselt 
paigaldatud süüteküünlad ja sissepritse pihustid. Väljalaskesüsteem on 

silindripeaga kokku ehitatud ning ei ole eraldi väljavahetatav. Silindripea 
tihendatus on tagatud mitmekihilise terasmuhvi abil.

Nukkvõll
Sissepritse ja väljalaske nukkvõllid on varustatud elektrohüdrauliliselt 
juhitavate faasivariaatoritega.

Sisselaske nukkvõll on väljalaske nukkvõllist pikem, sest see 
on kõrgsurve-kütusepumba vedamiseks varustatud täiendava 
kolmekordse nukiga. Nukkvõllil on viis laagrit ning käigukasti poolses 
laagris asub kõrgsurvepumba kest. See on kinnitatud silindripea külge 
ning tihendatud tihendusaine abil.

Väljalaske nukkvõllil on neli laagrit ning soon vaakumpumba ajami 
jaoks. Nukkvõlli kate tihendab silindripea ja vaakumpumba katte.

Klapid
Süsteemi kuuluvad kaks sisselaske- ja kaks väljalaskeklappi. 
Sisselaskeklappide pead on suurema diameetriga ning need on 
valmistatud ühes tükis ja üleni samast materjalist. Väljalaskeklapid 
on õõnsad ning nende õõnsused on täidetud hea soojusjuhtivuse 

naatriumiga, mis võimaldab klapi pea temperatuuri vähendada kuni 

abil.

Õliruum
Valmistatud alumiiniumi sulamist. See on varustatud jäiga ribiga, 
mis moodustab õliruumi ja käigukasti ühenduskohal alumise ääriku, 

tagades mootori ja käigukasti jäiga ühenduse. Mootoriploki pindade ja 
õliruumi täpseks joondamiseks on kaks juhtvarrast.
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Ajastamissüsteem
Ajastamist juhib automaatse pingutiga õlikeskkonnas ajastusrihm.

Süsteem on varustatud elektrohüdrauliliselt käivitatava kahekordsete 
muutuvate gaasijaotusfaasidega, mistõttu iga nuki muutuvad 
gaasijaotusfaasid on teineteisest sõltumatud. Selle tagamiseks 

Seadmed on eristatavad luku asendi kaudu – sissepritse korral on lukk 
tagasitõmmatud asendis ja väljalaske korral ettelükatud asendis.

Muutuvad gaasijaotusfaasid
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Koosneb neljast toetuspunktist ja on mootoriploki külge kinnitatud 
laagrite abil. Kolm väntmehhanismi, mille abil on kinnitatud kepsid, 
paiknevad teineteise suhtes 120° nurga all.

Väntvõll on küljelt reguleeritav kahe tugilaagri abil, mis ujuvad 3. 
tugipunkti laagri pealmisel muhvil.

Kepsud

pressitud sooniline pronksist muhv, suurem ots on lõhestatud ja laagrid 
on siledad, ilma paigutamist hõlbustavate tähisteta.

Kolvid
Kolvid on valmistatud kerge alumiiniumi ja silikooni sulamist. Peas on 
taskud klappide jaoks ja põlemiskamber. Ääris on kolbide ja silindri 

Silindripea
Valmistatud kergest metallisulamist. Kõige peal asuvad vertikaalselt 
paigaldatud süüteküünlad ja sissepritse pihustid. Väljalaskesüsteem on 

silindripeaga kokku ehitatud ning ei ole eraldi väljavahetatav. Silindripea 
tihendatus on tagatud mitmekihilise terasmuhvi abil.

Nukkvõll
Sissepritse ja väljalaske nukkvõllid on varustatud elektrohüdrauliliselt 
juhitavate faasivariaatoritega.

Sisselaske nukkvõll on väljalaske nukkvõllist pikem, sest see 
on kõrgsurve-kütusepumba vedamiseks varustatud täiendava 
kolmekordse nukiga. Nukkvõllil on viis laagrit ning käigukasti poolses 
laagris asub kõrgsurvepumba kest. See on kinnitatud silindripea külge 
ning tihendatud tihendusaine abil.

Väljalaske nukkvõllil on neli laagrit ning soon vaakumpumba ajami 
jaoks. Nukkvõlli kate tihendab silindripea ja vaakumpumba katte.

Klapid
Süsteemi kuuluvad kaks sisselaske- ja kaks väljalaskeklappi. 
Sisselaskeklappide pead on suurema diameetriga ning need on 
valmistatud ühes tükis ja üleni samast materjalist. Väljalaskeklapid 
on õõnsad ning nende õõnsused on täidetud hea soojusjuhtivuse 

naatriumiga, mis võimaldab klapi pea temperatuuri vähendada kuni 

abil.

Õliruum
Valmistatud alumiiniumi sulamist. See on varustatud jäiga ribiga, 
mis moodustab õliruumi ja käigukasti ühenduskohal alumise ääriku, 

tagades mootori ja käigukasti jäiga ühenduse. Mootoriploki pindade ja 
õliruumi täpseks joondamiseks on kaks juhtvarrast.

WWW.EURECAR.ORG — 9
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Ajastamissüsteem
Ajastamist juhib automaatse pingutiga õlikeskkonnas ajastusrihm.

Süsteem on varustatud elektrohüdrauliliselt käivitatava kahekordsete 
muutuvate gaasijaotusfaasidega, mistõttu iga nuki muutuvad 
gaasijaotusfaasid on teineteisest sõltumatud. Selle tagamiseks 

Seadmed on eristatavad luku asendi kaudu – sissepritse korral on lukk 
tagasitõmmatud asendis ja väljalaske korral ettelükatud asendis.

Muutuvad gaasijaotusfaasid
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Õlitamissüsteem

Nende eesmärgiks on reguleerida sissepritse- ja väljalaskeklappide 
avanemise ja sulgumise aegu vastavalt mootori kiirusele ja koormusele. 
Need kinnitatakse nukkvõllidele vastavatele muutuva ajastusega 
reguleerimisventiilidele.
Nukkvõllide asendiandurid tuvastavad iga võlli asendi täpse nurga. 
Mootori juhtseadmesse saadetakse vastava nukkvõlli ajastamise 
solenoidklapi aktiveerimiseks salvestatud ruutlainesignaalid.

Solenoidklapid viivad seadmest signaali saamisel õlivoogu reguleeriva 
reguleerimisventiili vastava faasivariaatori eesmisesse või tagumisse 
õõnsusesse. See pöörab nukkvõlli veidi selle esialgse asendi suhtes, 
mis omakorda liigutab sissepritse- või väljalaskeklappe väljalükatud või 
sissetõmmatud asendisse. Seade reguleerib nukkvõlli faase vastavalt 
mootori koormusele ja pöörete arvule minutis.

Faasivariaatorid

Õlipump on kinnitatud kolme poldiga mootoriploki põhja külge. See 
on muutuvat seda labapump, mis reguleerib vastavalt vajadusele 
voolukiirust ning mida veab mootoriõliga kaetud hammasrihm.

Õlipump

WWW.EURECAR.ORG — 11
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Asub mootoriploki küljel. Selle eesmärgiks on reguleerida vastavalt 
mootori vajadustele pumba õlirõhku ning seda juhitakse PWM-
signaaliga juhtimisseadme abil. Klapp on puhkeasendis suletud, ent 
kui õlitamisrõhku on vaja reguleerida, avaldab seade solenoidklapile 
vajalikku mõju.

Kui mootori kiirus on suurem kui 3000 p/min ja mootori koormus on 
suur, on solenoidklapp suletud. Klapp on suletud ka siis, kui väikse 
koormusega mootori kiirus on suurem kui 4750 p/min. Kõigis teistes 
olukordades reguleeritakse solenoidklappi õlirõhu muutmiseks 
juhtseadme abil.

Jahutussüsteem

ja suurele ringlusele kasutatakse mootori soojenemise faasis 
määrdeelementide vahelise hõõrde kiiremaks vähendamiseks mini 

ringlust. See täiendav ringlus on mootoriplokil varustatud teise 
termostaadiga.

Rõhku reguleeriv solenoidklapp

Kinnitatud poltidega mootoribloki alla eesmärgiga pritsida õli 
kolbidele ja kepsidele, et tagada nende piisav õlitatus ja jahutatus.

Injektorid

Rõhu reguleerimiskambri sisest õlirõhku saab reguleerida vastavalt 
tööfaasidele. Kui reguleerimiskambri sisene õlirõhk ületab vedrujõu, 

hakkab labapumba reguleeritav rõngas liikuma, mis muudab pumpa 
siseneva õlivoolu intensiivsust.

Rõhu reguleerimine
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Asub mootoriploki küljel. Selle eesmärgiks on reguleerida vastavalt 
mootori vajadustele pumba õlirõhku ning seda juhitakse PWM-
signaaliga juhtimisseadme abil. Klapp on puhkeasendis suletud, ent 
kui õlitamisrõhku on vaja reguleerida, avaldab seade solenoidklapile 
vajalikku mõju.

Kui mootori kiirus on suurem kui 3000 p/min ja mootori koormus on 
suur, on solenoidklapp suletud. Klapp on suletud ka siis, kui väikse 
koormusega mootori kiirus on suurem kui 4750 p/min. Kõigis teistes 
olukordades reguleeritakse solenoidklappi õlirõhu muutmiseks 
juhtseadme abil.

Jahutussüsteem

ja suurele ringlusele kasutatakse mootori soojenemise faasis 
määrdeelementide vahelise hõõrde kiiremaks vähendamiseks mini 

ringlust. See täiendav ringlus on mootoriplokil varustatud teise 
termostaadiga.

Rõhku reguleeriv solenoidklapp

Kinnitatud poltidega mootoribloki alla eesmärgiga pritsida õli 
kolbidele ja kepsidele, et tagada nende piisav õlitatus ja jahutatus.

Injektorid

Rõhu reguleerimiskambri sisest õlirõhku saab reguleerida vastavalt 
tööfaasidele. Kui reguleerimiskambri sisene õlirõhk ületab vedrujõu, 

hakkab labapumba reguleeritav rõngas liikuma, mis muudab pumpa 
siseneva õlivoolu intensiivsust.

Rõhu reguleerimine
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Kinnitatud nelja poldi abil silindripea külje külge.
Kastis paiknevad silindripea termostaat ja möödaviiguklapp. 

Jahutusvedeliku temperatuuriandur  sisestatakse samuti vee 
väljalaskekasti ja tihendatakse O-rõnga abil.

Vee väljalaskekast

Elektrilise pumba võib sõltuvalt seadme tasemest paigaldada 
jahutusvedeliku ringlusele või kinnitada mootori elektriventilaatori 
kõrval asuvale klambrile. Mootori juhtseade aktiveerib pumba ainult 

juhul, kui jahutusvedeliku temperatuur ületab kriitilise taseme. See võib 
juhtuda siis, kui suure koormusega töötanud või pika teekonna läbinud 
mootor peatub.
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ja tihendusaine abil mootoriploki külge kinnitatud. Veepumpa käivitab 
lisarihm.

Mehhaaniline veepump

Asub mootoriploki tagaosas. Jahutussüsteemi lisaahela osa avaneb 
ainult mootori soojenemisfaasis.

Mootoriploki termostaat

Elektriline veepump

Mehhaaniline induktsioonisüsteem

aktiveeritava piirdeklapiga ja õhu retsirkulatsiooni klapiga.
Õhu retsirkulatsiooni klapi eesmärgiks on retsirkuleerida turboülelaadurit 
läbiv õhk, et see ei lõhuks turboülelaaduri sisselasketurbiini. Selleks 
kasutatakse möödaviiku, mis toob osa väljalastud õhust tagasi 
sisselasketurbiini. Möödaviiku juhib gaasiklapi järel toruga ühendatud 
vaakumimur.

tagamiseks on see varustatud õli sisselaske- ja väljalaskeseadetega.
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Kinnitatud nelja poldi abil silindripea külje külge.
Kastis paiknevad silindripea termostaat ja möödaviiguklapp. 

Jahutusvedeliku temperatuuriandur  sisestatakse samuti vee 
väljalaskekasti ja tihendatakse O-rõnga abil.

Vee väljalaskekast

Elektrilise pumba võib sõltuvalt seadme tasemest paigaldada 
jahutusvedeliku ringlusele või kinnitada mootori elektriventilaatori 
kõrval asuvale klambrile. Mootori juhtseade aktiveerib pumba ainult 

juhul, kui jahutusvedeliku temperatuur ületab kriitilise taseme. See võib 
juhtuda siis, kui suure koormusega töötanud või pika teekonna läbinud 
mootor peatub.
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ja tihendusaine abil mootoriploki külge kinnitatud. Veepumpa käivitab 
lisarihm.

Mehhaaniline veepump

Asub mootoriploki tagaosas. Jahutussüsteemi lisaahela osa avaneb 
ainult mootori soojenemisfaasis.

Mootoriploki termostaat

Elektriline veepump

Mehhaaniline induktsioonisüsteem

aktiveeritava piirdeklapiga ja õhu retsirkulatsiooni klapiga.
Õhu retsirkulatsiooni klapi eesmärgiks on retsirkuleerida turboülelaadurit 
läbiv õhk, et see ei lõhuks turboülelaaduri sisselasketurbiini. Selleks 
kasutatakse möödaviiku, mis toob osa väljalastud õhust tagasi 
sisselasketurbiini. Möödaviiku juhib gaasiklapi järel toruga ühendatud 
vaakumimur.

tagamiseks on see varustatud õli sisselaske- ja väljalaskeseadetega.
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Juhtseadme tootjaks on Bosch ning selles on kasutatud 

on:

•  tööparameetrite mõõtmine;
•  sissepritserõhu reguleerimine;
•  sissepritse pihustite aktiveerimine;
•  süütesüsteemi juhtimine;

•  ülelaadimisrõhu reguleerimine;
•  muutuva ajastuse reguleerimine;
•  vahelduvvoolugeneraatori laadimise reguleerimine;
•  kütuse jahutuse reguleerimine;
•  kütuse rõhu reguleerimine;
•  diagnostika;
•  töökiiruse reguleerimine;
• 

Elektrooniline mootori juhtimine

Juhtimisseade reguleerib mootori erinevates tööfaasides 
sissepritserõhku toimides voolu reguleerimise klapina, mis 
reguleerib kütuse rõhku sissepritserööpal vahemikus 40-150 baari. 

Rööpale kinnitatud rõhuandur hoiab juhtimisseadet pidevalt kursis 
rõhu tasemega. Kütus viiakse rõhu alla pumba kõrgsurvekambris voolu 
reguleerimise klapi sulgemise abil.

Sissepritserõhu reguleerimine

Solenoidklapp töötab koos kütuse rõhu anduriga juhtimisseadme 
programmis suletud juhtimiskontuuris. Solenoidklapi aktiveerimise 
teel tagatakse kütuse sissepritse rööbastele vajalik kütuserõhk. 

Solenoidklapp aktiveeritakse kahes faasis, millest üks on energiaga 
varustamine ja teine on hooldus. 

Ülelaadimisrõhu reguleerimine

Juhtimisseade reguleerib ülelaadimisrõhku selle erinevatele 
töötingimustele vastavaks kohandamiseks, see mõjutab rõhku 
reguleerivat solenoidklappi PWM-signaali teel. 

WWW.EURECAR.ORG — 15

K
O
L
M
E
S
I
L
I
N
D
R
I
L
I
N
E
 
M
O
O
T
O
R

rõhku pneumaatilist klappi toitva vaakumringluse mõjutamise teel. 
Juhtimisseade juhib seda impulss-moduleeritud signaali abil, mille 
sagedust muudetakse sõltuvalt mootori koormatusest.

Muutuv ajastamissüsteem 

Nukkvõlli ajastamise reguleerimiseks vastavalt mootori koormatusest 
tulenevatele vajadustele ja töötingimustele juhib juhtimisseadet 
ajastamise juhtimise süsteem PWM-signaali abil reguleerivate 
solenoidklappide suunamiste teel. Solenoidklapid asuvad 

Juhtimisseade aktiveerib need, mis võimaldab faasivariaatoreid õli 

nukkvõlli ajastust kohandatakse vastavalt mootori ehitusele.

Õlirõhu reguleerimine

Juhtimisseade saab korraldusi reguleerimissüsteemilt, mis avaldab 
PWM-signaali abil mõju õlirõhku reguleerivale solenoidklapile. 
Ergutussignaali amplituudi väljaselgitamiseks võtab juhtimisseade 

signaale vastu p/min, õlirõhu ja sissepritsesüsteemi rõhuanduritelt.
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Juhtseadme tootjaks on Bosch ning selles on kasutatud 

on:

•  tööparameetrite mõõtmine;
•  sissepritserõhu reguleerimine;
•  sissepritse pihustite aktiveerimine;
•  süütesüsteemi juhtimine;

•  ülelaadimisrõhu reguleerimine;
•  muutuva ajastuse reguleerimine;
•  vahelduvvoolugeneraatori laadimise reguleerimine;
•  kütuse jahutuse reguleerimine;
•  kütuse rõhu reguleerimine;
•  diagnostika;
•  töökiiruse reguleerimine;
• 

Elektrooniline mootori juhtimine

Juhtimisseade reguleerib mootori erinevates tööfaasides 
sissepritserõhku toimides voolu reguleerimise klapina, mis 
reguleerib kütuse rõhku sissepritserööpal vahemikus 40-150 baari. 

Rööpale kinnitatud rõhuandur hoiab juhtimisseadet pidevalt kursis 
rõhu tasemega. Kütus viiakse rõhu alla pumba kõrgsurvekambris voolu 
reguleerimise klapi sulgemise abil.

Sissepritserõhu reguleerimine

Solenoidklapp töötab koos kütuse rõhu anduriga juhtimisseadme 
programmis suletud juhtimiskontuuris. Solenoidklapi aktiveerimise 
teel tagatakse kütuse sissepritse rööbastele vajalik kütuserõhk. 

Solenoidklapp aktiveeritakse kahes faasis, millest üks on energiaga 
varustamine ja teine on hooldus. 

Ülelaadimisrõhu reguleerimine

Juhtimisseade reguleerib ülelaadimisrõhku selle erinevatele 
töötingimustele vastavaks kohandamiseks, see mõjutab rõhku 
reguleerivat solenoidklappi PWM-signaali teel. 
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rõhku pneumaatilist klappi toitva vaakumringluse mõjutamise teel. 
Juhtimisseade juhib seda impulss-moduleeritud signaali abil, mille 
sagedust muudetakse sõltuvalt mootori koormatusest.

Muutuv ajastamissüsteem 

Nukkvõlli ajastamise reguleerimiseks vastavalt mootori koormatusest 
tulenevatele vajadustele ja töötingimustele juhib juhtimisseadet 
ajastamise juhtimise süsteem PWM-signaali abil reguleerivate 
solenoidklappide suunamiste teel. Solenoidklapid asuvad 

Juhtimisseade aktiveerib need, mis võimaldab faasivariaatoreid õli 

nukkvõlli ajastust kohandatakse vastavalt mootori ehitusele.

Õlirõhu reguleerimine

Juhtimisseade saab korraldusi reguleerimissüsteemilt, mis avaldab 
PWM-signaali abil mõju õlirõhku reguleerivale solenoidklapile. 
Ergutussignaali amplituudi väljaselgitamiseks võtab juhtimisseade 

signaale vastu p/min, õlirõhu ja sissepritsesüsteemi rõhuanduritelt.



32 16 — WWW.EURECAR.ORG

ÕLIVAHETUS
20 000 km või kord aastas

Viskoossuse klass Sünteetiline 5W20
Fordi poolt heaks kiidetud

4,10 liitrit
4 liitrit

HOOLDUS

Järgmine teave kehtib Fordi mootori Ford EcoBoost kohta:

ÕLIFILTRI VAHETAMINE
Vahetamisintervall 20 000 km või kord aastas

ÕHUFILTRI VAHETAMINE
Vahetamisintervall 60 000 km või kord 4 aasta 

tagant

SÜÜTEKÜÜNLA VAHETAMINE
Vahetamisintervall 60 000 km või kord 4 aasta 

tagant
Elektroodide vahe peab olema 0,7 mm.

JAHUTUSVEDELIKU VAHETAMINE
Süsteemis ringlevale jahutusvedelikule ei ole määratud vahetamis-
intervalli.
Heaks kiidetud orgaaniline antifriis WSS-M97B44.
Ringluse maht 5,8 liitrit

AJASTUSRIHMA VAHETAMINE
Vahetamisintervall 240 000 km või kord 10 aasta 

tagant

LISASEADMETE RIHMA VAHETAMINE
Vahetamise intervall 240 000 km või kord 10 aasta 

tagant
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ÕLIVAHETUS
20 000 km või kord aastas

Viskoossuse klass Sünteetiline 5W20
Fordi poolt heaks kiidetud

4,10 liitrit
4 liitrit

HOOLDUS

Järgmine teave kehtib Fordi mootori Ford EcoBoost kohta:

ÕLIFILTRI VAHETAMINE
Vahetamisintervall 20 000 km või kord aastas

ÕHUFILTRI VAHETAMINE
Vahetamisintervall 60 000 km või kord 4 aasta 

tagant

SÜÜTEKÜÜNLA VAHETAMINE
Vahetamisintervall 60 000 km või kord 4 aasta 

tagant
Elektroodide vahe peab olema 0,7 mm.

JAHUTUSVEDELIKU VAHETAMINE
Süsteemis ringlevale jahutusvedelikule ei ole määratud vahetamis-
intervalli.
Heaks kiidetud orgaaniline antifriis WSS-M97B44.
Ringluse maht 5,8 liitrit

AJASTUSRIHMA VAHETAMINE
Vahetamisintervall 240 000 km või kord 10 aasta 

tagant

LISASEADMETE RIHMA VAHETAMINE
Vahetamise intervall 240 000 km või kord 10 aasta 

tagant
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TEHNILISED MÄRKUSED

B-MAX, C-MAX, Fiesta, Focus, Kuga, Mondeo, S-MAX

Sümptomid
P2107 – Kiirendi käiviti juhtimismooduli protsessor.
P2108 – Kiirendi käiviti juhtimisseadme töö.
Töökojas täheldatakse järgmisi sümptomeid:
• Suur kütusekulu.
• Ebastabiilne tühikäik.
• Mootor ei käivitu mõnikord või on mõnikord raskesti käivitatav. Täheldatakse rõhu langust.

Põhjus Mootori juhtimisseadme (PCM) sisene riistvaradefekt.
Lahendus Remontimine:

• Kontrollige kiirendussüsteemi juhtmete seisukorda ja selle komponente gaasipedaalist   mootori juhtimisseadmeni (PCM).
• Kontrollige seguklapi tööd.
• Kontrollige mootori juhtimisseadme (PCM) seisukorda ja tööd.
• Vahetage mootori juhtimisseade (PCM) välja.

FORD

Käesolevas osas on välja toodud vähendatud mõõtmetega mootorite puhul kõige sagedamini esinevad rikked. Vaatamata sellele, et mootoreid on 
müüdud vaid lühikest aega, on õnnestunud välja selgitata seda tüüpi mootorite nõrkused.

Rikked on valitud internetiplatvormilt www.einavts.com. Platvorm koosneb erinevatest osadest, kus mootorid on jagatud margi, mudeli, seeria, rikkega 
süsteemi ja allsüsteemi alusel, mis on valitavad eraldi sõltuvalt soovitud otsingust.

B-MAX, C-MAX, Fiesta, Focus, Kuga, Mondeo, S-MAX

Sümptomid P0642 – Pinge A, anduri viide, madal.
P0643 – Pinge A, anduri viide, kõrge.
P0651 – Pinge B, anduri viide, lahtine ahel.
P0652 – Pinge B, anduri viide, madal.
P0653 – Pinge B, anduri viide, kõrge.
P1712 – Elektroonilise ülekande pöördemomendi nõudesignaal ei ole vastuvõetav (ainult ASM). 
Hüppab väikese p/min juures.
Tühikäigul ebastabiilne.
Mootor ei käivitu või käivitub mõnikord raskesti, sporaadiliselt.
Mootori vähene võimsus.
Multifunktsionaalsel ekraanil veateade: „EAC FAIL“.

Põhjus Toiteahelas on gaasipedaali anduri ja seguklapi korpuse vahel rike.
NB!: Kui sõiduk ei ole avariilises seisukorras ja kiirenduse elektrisüsteemi indikaatortuli ei põle armatuurlaual, võib rikke 
põhjuseks olla mõni teine süsteem.

Lahendus Remontimine:
• Kontrollige aku toitejuhtmete ühendusi kõigi elektrilise kiirendussüsteemi komponentidega.
• Parandage vigased juhtmelõigud ja kaitske neid.
• Vahetage aku välja.
• Vahetage välja defektne konnektor.

FORD
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Citroën Berlingo III, C3, C4, C4 II, C5 III, DS3, DS4, Peugeot 207, 308, 3008, 508, RCZ

PSA GROUP

Audi A1, A3, SEAT Altea, Ibiza V, Leon, Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, Volkswagen Caddy III, Golf VI, Jetta IV, Polo, Touran

Sümptomid
16400 - P0016 – Nukkvõlli asendi andur (G40). Nukkvõlli asendi andur (G28). Ebaõige korrelatsioon. Pink 1.
16725 - P0341 – Nukkvõlli asendi andur. Andur (G40). Ebatõenäoline signaal.
P130A – Silinder välja lülitatud.
Mootori juhtimisseade registreerib rikkekoode.
Sõidukil esineb üks järgmistest sümptomitest:
• Mootori ebakorrapärane töö.
• Mootor ei käivitu.
NB!: Käesolev punkt puudutab ainult konkreetsetel kuupäevadel toodetud sõidukeid.

Põhjus Ajastus ei ole sünkroniseeritud.
Lahendus Remontimine:

• Lugege diagnostikavahendi abil mootori juhtimisseadmes registreeritavad rikkekoodid l.
• Kontrollige, kas leitud rikkekoodid on välja toodud käesoleva tehnilise märkuse sümptomiväljal.
• Kui kolvid ei ole vigastatud, vahetage välja ajastamissüsteem.
• Kui kolvid on vigastatud või kui surve on madalam kui 7 baari, vahetage välja ajastamissüsteem, kolvid, klapid ja 

süüteküünlad.
• Kui silindrid on vigastatud, vahetage välja vähendatud mõõtmetega mootor ja süüteküünlad.
• Kustutage diagnostikavahendi abil mootori juhtimisseadmes registreeritud rikkekoodid.
 Lugege diagnostikavahendi abil uuesti mootori juhtimisseadme (ECU) poolt registreeritud rikkekoode ja veenduge, et 
käesoleva tehnilise märkuse sümptomiväljal nimetatud rikkekoodi EI kuvata enam.
NB!: Saadaval on tootja poolt soovitatud remondikomplekt.

VAG GROUP

Audi A1, A3, SEAT Altea, Ibiza V, Leon, Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Yeti, Volkswagen Caddy III, Golf VI, Jetta IV, Polo, Touran

Sümptomid
P0170 – Pank 1, kütuse sissepritsesüsteem. Süsteem on väga nõrk.
Mootori juhtimisseadmes registreeritud rikkekood.
Rikke indikaatorituli (MIL) põleb.
Mootor hüppab.
NB!: Käesolev punkt puudutab ainult konkreetsetel kuupäevadel toodetud sõidukeid.

Põhjus Sissepritse pihustile on kogunenud nõgi, mis rikub kütuse kvaliteeti.
Lahendus Remontimine: Lugege diagnostikavahendi abil mootori juhtimissüsteemi (ECU) poolt registreeritud rikkekoode. Veenduge, et 

konkreetne rikkekood on välja toodud käesoleva tehnilise märkuse sümptomiväljal. Kontrollige sissepritse pihustite seisukorda. 
Kui pihustitele on kogunenud nõgu, puhastage neid. Kui rike jääb püsima ka peale puhastamist, vahetage pihustid välja. 
Kustutage diagnostikavahendi abil mootori juhtimisseadme (ECU) poolt registreeritud rikkekoodid. Viige 3000 p/min suurema 
kiiruse juures läbi maanteetest 

VAG GROUP

Sümptomid
P2191 – Segu on mootori suuremate koormuste jaoks liiga vedel.
Rikke indikaatorlamp (MIL) põleb.
Kuvada võidakse saastamisvastane veateade.
Võimsuse kadu.
Mootor hüppab 1500-2000 p/min vahel ja mootor on kuum.

Põhjus Ajastusahela viive, mida põhjustab ajastusahela hüdrauliline pinguti.
Lahendus Remontimine:

• Lugege diagnostikavahendi abil mootori juhtimisseadme (ECM) poolt registreeritud rikkekoode.
• Kustutage diagnostikavahendi abil mootori juhtimisseadme (ECM) poolt registreeritud rikkekoodid.
• Kontrollige ajastusahela pikkust.
• Kui ringlus on maksimaalselt 68 mm pikk, vahetage välja hüdrauliline pinguti.
• Kui ajastusringlus on pikem kui 68 mm, vahetage välja kõik ajastamisega seotud komponendid.
• Programmeerige mootori juhtimisseade uuendatud tarkvara abil uuesti.
• Viige diagnostikavahendi abil juhtimisseadme (ECU) juures läbi teine rikkekoodide lugemine.
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Suurepärased parima kvaliteediga klaasipuhastid 
lamedate, hübriidsete ja standardsete kummidega, 
mis sobivad 98%*-le sõidukipargist.

Jah, me testime oma klaasipuhasteid meie Euroopa teadus- ja arenduskeskuses. 
Ja kõige nõudlikumates kohtades. Ja reaalsetes olukordades. Lühidalt: nad 
vastavad rangetele standarditele ja originaalseadmete disainile ning tehnoloogiale. 
Lisaks peate olema äärmuslikult leidlik, et leida auto, mida meie tootevalik ei kata.

Avastage Champion veebilehel www.championautoparts.eu 

CHAMPIONI KLAASIPUHASTID.

TORMI VÕIMSUSEGA
KLAASIPUHASTI 

* Allikas: FMPI / TecDoc
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SUUTLIKKUS. 



Olge innovaatilised 
Hankook rehvid ja Real Madrid

ühtsena koos

ÜHINEGE TEIEGI

Luksus, mis ei tee kunagi turvalisuse osas kompromisse 
Täiustatud VAI süsteemiga S1 evo2 rehvid võimalavad autojuhil jälgida rataste 
joondatust ja aerodünaamilise rehvi külgede disain vähendab müra ja vibratsiooni, 
mis tagavad suurepärase jõudluse ja  kütusesäästlikkuse.

ventus  S1  evo2


