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Mieli skaitytojai,
Atrodo, visai neseniai labinausi su skaitytojais iš pirmojo mūsų leidinio puslapių, o dabar
Jūsų rankose – jau antrasis „Aktualijų“ numeris.
Gyvenimas nestovi vietoje – nestoviniuojame ir
mes. Spartus XXI a. gyvenimo ritmas verčia mus
nuolatos judėti, pašėlusiu greičiu veržtis į priekį,
dirbti dar greičiau, našiau, efektyviau... Tačiau kad
ir koks pašėlęs tempas būtų, visuomet stengiamės dirbti ne tik greitai, bet ir kokybiškai – tai
puikiai parodo mūsų darbo rezultatai. Ne išimtis
ir šis leidinys. Dabar jis ne tik gražesnis ir spalvingesnis, bet ir jame esanti informacija įvairesnė,
įdomesnė – apie ją tikrai verta pakalbėti truputėlį
plačiau...
Kadangi antrasis „Aktualijų“ numeris dienos šviesą išvydo pirmąjį rudens mėnesį, tad
šiame žurnale Jūs rasite labai daug įvairios informacijos, susijusios su rudens ir žiemos sezonais. Be to, galėsite paskaityti ir apie mūsų
klientams įdomias aktualijas: apie naujo UAB
„Inter Cars Lietuva“ filialo atidarymą Vilniuje, įvairias naujas akcijas, apie mūsų klientų kelionę į
Italiją, jubiliejinę parodą Lenkijoje „10 Targi“, bendrą UAB „Inter Cars Lietuva“ ir „Auto Bild Lietuva“
projektą.
Naujienų skiltyje Jus supažindinsime su kai kuriais produktais, kurių iki šiol nebuvo UAB „Inter
Cars Lietuva“ asortimento sudėtyje, pristatysime
„Inter Cars“ grupei priklausančios įmonės „Feber“
produkciją, o skyrelyje, skirtame automobilių servisams, papasakosime ne tik apie servisų įrangą,
reikalingą rudens ir žiemos sezonais, bet ir apie
automobilių stabdžių sistemos gedimus, be to,
pateiksime specialisto atsakymus į klausimus
apie aušinimo ir langų skysčius.
Kaip ir pirmasis „Aktualijų“ numeris, šis leidinys
pirmiausia skirtas plačiam UAB „Inter Cars Lietuva“ klientų ratui, tačiau žurnalo kūrėjų komandos
tikslas yra padaryti taip, kad „Aktualijos“ būtų suprantamos ir įdomios visiems, besidomintiems
automobilizmu ir suprantantiems lietuvių kalbą (be abejo ). Tikime, kad mūsų darbas nėra
bergždžias ir laukiame iš Jūsų, mieli skaitytojai,
komentarų, pastabų, patarimų ir pageidavimų.
Juk šis leidinys pirmiausia skirtas Jums, tad kas
geriau už Jus gali žinoti, ką norėtumėte čia rasti...
		
		

Sėkmės Jums visiems!
Algirdas Dzikas
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VA D OVO ŽODI S

„ I n t e r C a r s L i e t u v a ” v a d o v a s A r t u r I l ke v i č

Prabėgo dar pusmetis. Kartu su Jumis norisi pasidžiaugti laimėjimais ir tuo,
kad rinkos analizės rezultatai rodo – „Inter Cars“ automobilizmo srityje vis
labiau tampa žinoma įmone ir išsiveržia į pirmaujančiųjų gretas.

Pagalba autoservisams ir
sėkmingas projektas
Stengiamės padėti tiek savo klientams, tiek partneriams –
pastaruoju metu Lietuvoje smarkiai atnaujintas automobilių parkas,
šiuolaikinės transporto priemonės tampa vis sudėtingesnės, todėl
autošaltkalviams kartais trūksta informacijos ir žinių, tad daug dėmesio skiriame partneriams mokyti: visada suteikiame reikalingos informacijos, techninių žinių, pakonsultuojame.

timentas. Maža to, atidarytas naujas filialas, kurio darbuotojų specializacija –
azijietiškų automobilių dalių pardavimas.

Dar kokybiškesnė prekių pristatymo programa
Išanalizavus rinką, buvo nuspręsta padidinti kai kurių gamintojų asortimentą (tų prekių, kurių poreikis didžiausias). Taigi Lietuvos sandėliuose
padaugėjo ne tik naujų, bet ir išplėstas jau esamų prekių pasirinkimas. Dar
labiau patobulinome prekių pristatymo sistemą – atvežame greičiau
ir be kliūčių. Stengiamės, kad darbuotojai šioje srityje įgytų vis daugiau patirties.
Ne paslaptis, kad ši žiema ir
pavasaris buvo nepalankūs –
orai nelepino, daug sniego, gatvės
slidžios. Tačiau prekes stengdavomės pristatyti laiku net ir tada, kai
važiavimo sąlygos buvo išties labai
prastos. Esame įsitikinę, kad ir ateityje klientams prekės bus atvežamos pagal grafiką.

Istorinis įvykis
„Inter Cars S. A.“ gyvenime
Po dvidešimties metų vadovavimo bendrovei jos
pirmininkas ir vienas iš steigėjų Krzystof Oleksowicz
nutarė perduoti savo pareigas buvusiam valdybos
pirmininko pavaduotojui.
2010 m. birželio 16 d. priežiūros valdyba pirmininko pareigas paskyrė eiti
buvusiam valdybos pirmininko pavaduotojui – Robert Kierzek. Jis nuo pat
savo karjeros pradžios susijęs su „Inter Cars S. A.“ Baigęs studijas Krokuvos politechnikos instituto mechanikos skyriuje, 1992 m. pradėjo dirbti bendrovėje
„Inter Cars S. A.“ pardavėju, po ketverių metų jam teko užsakymų skyriaus viršininko pareigos, o 1998 m. buvo paskirtas prekybos direktoriumi. 2001 m. R.
Kierzek tapo valdybos pirmininko pavaduotoju.
Pasitraukęs iš posto, buvęs valdybos pirmininkas ir pagrindinis akcininkas
Krzystof Oleksowicz liks valdybos nariu ir prižiūrės naujus bendrovės projektus.

Mes – už saugumą

Viena iš pagrindinių įmonės
„Inter Cars” filosofijų – saugumas.
Mums svarbu, kad vairuotojai tai
suvoktų ir priimtų kaip savaime
suprantamą, o ne priverstinį dalyką, tad noriai remiame panašios
tematikos renginius. Vienas jų –
žurnalo „Auto Bild Lietuva“ suorganizuotas saugiausio Lietuvos
„I n t e r C a r s S . A .” v a l d y b o s p i r m i n i n k a s R o b e r t K i e r z e k
vairuotojo konkurso finalas. Laimėtojui, saugiausiam vairuotojui,
įsteigėme pagrindinį akcijos prizą –
motorolerį „INCA Lambros 50cc 2T“. Buvo labai malonu jį pasveikinti ir
Kadangi šiuolaikiniams automobiliams remontuoti reikia daug
įteikti šią dovaną.
specialios įrangos, rūpinamės, kad jos užtektų. Be to, įkūrėme įranNors esame viena iš lyderiaujančių įmonių automobilizmo srityje,
gos ir įrankių skyrių – klientams ir partneriams galime pasiūlyti naujų
stengiamės tobulėti toliau ir nepamirštame savo klientų. Mums svarprekių. Reikėtų paminėti ir naują lojalumo programą – lojalūs klientai
bu, kad jiems būtų sudarytos palankios sąlygos įsigyti prekių, kad gaupalankiomis sąlygomis gali atnaujinti savo dirbtuvių įrangą. Siūlome
tų naudingos informacijos ir būtų suteiktos reikalingos paslaugos. Be
geras, konkurencingas kainas, platų pasirinkimą, kiekvienam, jei reikia,
to, rengiame įvairių akcijų, atsidėkojame lojaliausiems klientams – apie
individualiai padedame, patariame.
visa tai skaitykite žurnale.
Džiugu, kad sėkmingai įgyvendintas darbo specifikos su azijietiškų
automobilių dalimis projektas. Visi mūsų filialų pardavėjai buvo mokomi dirbti su tokiomis dalimis. Be to, sandėliuose padidintas jų asor-

2

Aktualijos

A KTUA LIJO S

Naujas
UAB „Inter Cars Lietuva”
filialas Vilniuje
N u o t r a u k o s – K r i s t i n o s Va i č e k o n y t ė s

tomobiliams. Jau dabar matyti, kad palyginti
su kitais Lietuvoje esančiais UAB „Inter Cars
Lietuva“ filialais naujajame yra didžiausias azijietiškų automobilių detalių asortimentas. Kai
sandėlyje bus pakankamai europietiškų automobilių detalių, panašu, kad naujasis filialas
iš visų „Inter Cars Lietuva“ padalinių Vilniaus
mieste turės didžiausią lengvųjų automobilių
detalių asortimentą.

Šių metų paskutiniąją birželio savaitę
buvo atidarytas dar vienas UAB „Inter Cars
Lietuva“ filialas Vilniuje, esantis Panerių g.
62 / 1. Tai septintasis UAB „Inter Cars Lietuva“
filialas Lietuvoje ir jau trečiasis Vilniuje. Jis
įsteigtas strategiškai patogioje vietoje, netoli
Vilniaus autobusų stoties ir įvažiavimų į miestą iš Kauno bei Minsko pusių. Tai pirmasis
UAB „Inter Cars Lietuva“ filialas, esantis tame
rajone. Pirmieji du yra kitoje Neries upės
pusėje – Kubiliaus g. 18 ir Ukmergės g. 317B.
Kadangi naujasis filialas tokioje patogioje
vietoje, įmonės „Inter Cars Lietuva“ darbuotojai galės dar labiau pagerinti savo klientų
aptarnavimą – ypač esančiųjų tame rajone.

DARBUOTOJŲ KOMANDA
Naujo filialo darbuotojų komanda – tai ne
naujai suburtų žmonių būrys. Anaiptol – jie
jau daugiau nei keturiolika metų dirba lengviesiems automobiliams skirtų atsarginių
dalių sferoje. Per visus tuos kartu pradirbtus
metus darbuotojai ne tik tapo tarsi viena
didelė, draugiška, vieninga šeima, bet ir išmoko tiksliai, operatyviai spręsti iškilusius
klausimus ar su darbu susijusias problemas –
tai labai vertina visi klientai. Tiesa, anksčiau
visos komandos specializacija buvo tik atsarginių dalių, skirtų Azijoje pagamintiems automobiliams, pardavimas. Bendradarbiaudami
su tiekėjais iš Japonijos, Pietų Korėjos, Malaizijos ir kitų Azijos šalių, darbuotojai perprato
daugybę azijietiškų automobilių gudrybių,
įgijo begalę vertingos informacijos ir šioje srityje tapo aukščiausios klasės profesionalai. Tai
ypač turėtų džiuginti azijietiškų automobilių
savininkus ir remonto įmones. Dabar jau ne
vienus metus sėkmingai dirbanti profesionalų
komanda savo karjeros istorijoje atvertė naują
lapą – ėmė prekiauti Europoje pagamintų automobilių atsarginėmis dalimis. Tai tikrai puiki
naujiena tokių automobilių savininkams, taip
pat servisų darbuotojams, esantiems tame
pačiame rajone kaip ir naujasis UAB „Inter Cars
Lietuva“ filialas.

ASORTIMENTAS
Naujame filiale jau dabar yra apie dvidešimt
penkis tūkstančius skirtingų automobilių da-

lių, skirtų azijietiškiems automobiliams (KIA,
DAEWOO ir HYUNDAY automobilių origina-

DARBO PRINCIPAI

lių gamintojų dalys sudaro apie 70 proc. viso
asortimento), tačiau kiekvieną darbo dieną į
sandėlį atvežama daugiau nei po penkis šimtus naujų, skirtų Europoje pagamintiems au-

Kaip ir kituose UAB „Inter Cars Lietuva“ padaliniuose, naujajame filiale bus galima ne tik
įsigyti į asortimentą įtrauktų prekių, bet ir iš
Lenkijoje esančio didžiausio visoje Rytų Europoje sandėlio užsisakyti tų, kurių filiale nėra. Iš
šio sandėlio reikiamos prekės į Lietuvą bus pristatytos per naktį! Jei prekę užsisakysite iki 16
valandos, jau kitos darbo dienos ryte (vos tik
filialas pradės savo darbą) ją galėsite pasiimti.
Be to, jau dabar yra galimybė reikiamų prekių
iš naujojo filialo užsisakyti internetu – tereikia
susisiekti su padalinio darbuotojais ir susitarti,
kad atvažiavęs vadybininkas į Jūsų kompiuterį
įdiegtų „IC Katalog“ programą. Tada galėsite
ne tik užsisakyti internetu, bet ir stebėti, kur
dabar yra Jums reikalingos prekės, ir daryti dar
daugelį kitų naudingų dalykų...
Labai greitai visas iš naujojo filialo užsakytas
prekes UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai galės
gauti neiškišę nosies į lauką. Jau dabar naujajame filiale kuriama užsakytų prekių tiekimo
sistema. Netrukus planuojama jas operatyviai
išvežioti ne tik po tą miesto dalį, kurioje yra
naujasis filialas, bet ir po visą Vilniaus regioną.

Aktualijos
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SUSIPAŽINKIME ARTIMIAU –

„Inter Motors“ – jau daugelį metų Lenkijoje
pirmaujančios įmonės „Inter Cars S. A.“ išvystyto motociklų, jų atsarginių dalių ir aksesuarų
prekybos tinklo pavadinimas. Jau nebe pirmus metus „Inter Motors“ sėkmingai konkuruoja su kitomis žinomomis įmonėmis bene
visoje Europoje. Nuo 2010 metų šio prekybos
tinklo žemėlapį papildė ir Lietuva. Padedami
bendrovės „Inter Cars Lietuva“ kolektyvo, „Inter Motors“ tinklą vysto ir plečia profesionalūs
darbuotojai, turintys ilgametę darbo patirtį
motociklų sferoje. Lietuvoje „Inter Motors“ vardas pirmą kartą buvo pristatytas 2010 metų
kovo mėnesį, o jau tų pačių metų balandį
baigtas rekonstruoti motociklų salonas, esantis Lakūnų gatvėje, Vilniuje (Lakūnų g. 30).
UAB „Inter Cars Lietuva“ kolektyvo ir motociklų srities profesionalų bendro projekto tikslas – panaudoti abiejų pusių sukauptą patirtį,
pasiūlyti motociklų savininkams aukštesnio
lygio paslaugas, platesnį prekių pasirinkimą.
Jau pirmosiomis atnaujinto ir dvigubai didesnio salono veiklos dienomis klientai įsitikino
tokio bendradarbiavimo privalumais: čia galima apžiūrėti daugiau ir įvairesnių „Piaggio“
grupės motorolerių ir motociklų – įvairių spalvų ir modelių legendinių „Vespa“ motorolerių,
išskirtinės konstrukcijos „Piaggio MP3“, didelio pripažinimo pasaulinėje rinkoje pelniusį
„Aprilia RSV4“. Didžiulio susidomėjimo sulaukia ir populiarūs japoniški „Suzuki“ motociklai
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ir keturračiai. Šią gamą puikiai papildo prekių
ženklo INCA motociklai, motoroleriai, ATV ir
UTV tipo keturračiai.

„INCA“
INCA – „Inter Cars S. A.“ priklausantis prekių
ženklas. Didelės kompanijos investicijos šiam
produktui kurti ir vystyti davė teigiamų rezultatų. Pirkėjai įvertino INCA transporto priemones – tai puikus pasirinkimas, jei šeimos ar
įmonės biudžetas yra suplanuotas. Klientų pasitikėjimą didina teikiamos specializuoto serviso paslaugos, operatyviai pristatomos dalys,
o 2 metų garantija užtikrina, kad savininkas be
rūpesčių galės džiaugtis savo pirkiniu. Salone
galima ne tik apžiūrėti, bet ir išbandyti visas
naujas transporto priemones (pvz., „Piaggio
MP3“, „Aprilia RSV4“ arba bet kurį INCA modelį).

DŽIUGINANTYS POKYČIAI
Teigiamus bendros veiklos pasikeitimus
galėjo pajusti ne tik norintieji įsigyti naujų
transporto priemonių ar pasikeisti turimas.
Klientai jau buvo pripratę, kad motociklų salone Lakūnų gatvėje jie gali įsigyti kokybiškos
„Spidi“ motociklininkų aprangos ar, tarkim
„Shoei“, „Shuberth“, „Bell“ šalmų. Vertinantys
ypatingą stilių ir itališką madą atvykdavo įsigyti išskirtinių „Momo“, „Borsalino“, „Cromwell“,

ar „Ferari“ šalmų. Dabar šis pasirinkimas dar
labiau padidėjo! Kiekvienas pirkėjas tikrai ras
jo skonį atitinkančių prekių iš gamintojų „Alpinestars“, „Grid“, „Macna“, „Adrenaline“ aprangos
ir aksesuarų. Šalmų gamą puikiai papildė žinomų gamintojų, tokių kaip AGV ar „Shark“, produkcija. Nenorintieji išlaidauti gali rinktis nebrangius, bet kokybiškus BOX šalmus. Tiems,
kurie mėgsta aktyviai važinėtis žvyrkeliais ir
miško keliukais, siūloma „Fly“ produkcija.
Tačiau didžiausius pokyčius pajunta motociklininkai, ieškantys atsarginių dalių savo
transporto priemonėms – „Inter Motors“ salone jie gali įsigyti geros kokybės detalių kone
visų markių motociklams ir motoroleriams.
Šiuo metu atsižvelgiant į klientų poreikius formuojamas sandėlio asortimentas – jau netolimoje ateityje bus galima populiariausių dalių
įsigyti jų iš anksto neužsakius. Svarbu paminėti, kad „Inter Cars“ dalių logistikos sistema išvystyta puikiai, tad reikiama detalė iš centrinio
sandėlio Lenkijoje pristatoma tik per 1 darbo
dieną! Šios veiksmingos pristatymo sistemos
privalumais jau spėjo įsitikinti ir juos teigiamai
įvertino tiek automobilių vairuotojai, tiek autoservisų darbuotojai, tiek automobilių dalių
pardavėjai. Kaip tik todėl „Inter Motors“ kolektyvas įsitikinęs: pokyčiai bus naudingi ne tik
motociklų savininkams, bet ir motociklų servisų ir motociklų dalių parduotuvių darbuotojams. Kaip tik todėl visuose „Inter Motors“ salonuose laukiami ne tik motociklų savininkai,
bet ir remonto dirbtuvių, ir motociklų servisų
atstovai. Tiems, kurių veikla susijusi su motociklų remontu, dalių ar aksesuarų prekyba,
„Inter Motors“ siūlo operatyviai tiekiamas dalis
ir kitas prekes, lanksčią, kliento poreikius atitinkančią kainodarą ir profesionalų aptarnavimą.

TOLIMESNĖ VEIKLA
Pabaigoje verta pažymėti, kad „Inter Motors“ veikla Lietuvoje neapsiriboja vien tik
Vilniaus miestu. Šiuo metu jau atidarytas
„Inter Motors“ salonas Alytuje, veiklą vysto
INCA motorolerių prekybos partneriai Vilniuje
ir Kaune. Derinami bendradarbiavimo projektai Šiauliuose ir Utenoje. „Inter Motors“ atstovų
tikslas – Lietuvoje įkurti tokį prekybos tinklą,
kad dirbti būtų patogu kiekvienam, turinčiam
motociklą ar motorolerį.

2010
metų
AKT UA L I J O S

SEMINARAI
IR AKCIJOS

Kalbant apie seminarus, būtina paminėti du
renginius, kuriuos 2010
metais UAB „Inter Cars
Lietuva“ surengė savo
klientams kartu su visame pasaulyje gerai žinomomis bendrovėmis
„Corteco“
ir „Mahle“.
Abiejų šių
seminarų

Tikriausiai mūsų skaitytojai prisimena pirmame „Aktualijų“ numeryje aprašytas akcijas
ir seminarus, kuriuos 2009-aisiais suorganizavo UAB „Inter Cars Lietuva“ ir skyrė plačiam
partnerių bei klientų ratui. 2010 metai taip pat
ne išimtis – šiemet jau įvyko ne vienas seminaras ir akcija. Be jokios abejonės, jų bus ir
ateityje.
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vedėjai – aukštos kvalifikacijos specialistai,
turintys didelę patirtį darbuotojų mokymų
ir panašiose srityse, taip pat daugelį metų
dirbantys automobilių dalių gamybos srityje. Seminaruose galėjo dalyvauti visi norintieji UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai –
tereikėjo bet kuriame filiale perkant detales
pranešti apie tai darbuotojams arba šiuo klausimu susisiekti su juos aptarnaujančiu vadybininku.
Seminaruose dalyviai ne tik sužinojo daug
naudingos informacijos, susijusios su konkrečia gamintojo produkcija, tačiau ir gavo jiems
aktualios techninės medžiagos bei naujausius
produktų katalogus. Dalyviai noriai uždavinėjo
klausimus vedėjams, diskutavo apie techninius sprendimus, dalijosi patirtimi ir reiškė
nuomonę. Pasibaigus tiek vienam, tiek kitam
seminarui, vedėjai pasidžiaugė dalyvavusiųjų
aktyvumu ir susidomėjimu, pažadėjo ateityje
dar ne vieną kartą atvykti į Lietuvą ir vesti UAB
„Inter Cars Lietuva“ klientams skirtus seminarus.
Apie akcijas, kurias UAB „Inter Cars Lietuva“
suplanavo 2010 metais, verta pakalbėti plačiau ir iš eilės. Nors jų šiais metais ir nėra labai gausu, tačiau visos tikrai vertos dėmesio ir
naudingos tiek UAB „Inter Cars Lietuva“ klientwams, tiek partneriams.
Pavyzdžiui, bendra UAB „Inter Cars Lietuva“ ir UAB „Čili pica“ akcija, skirta būtent
automobilių remonto dirbtuvėms, arba tokios akcijos kaip UAB „Inter Cars Lietuva“ ir
„Osram“, ar UAB „Inter Cars
Lietuva“ ir „Auto Bild Lituva“ –
jose gali dalyvauti bet kuris
pirkėjas, perkantis prekių iš UAB
„Inter Cars Lietuva“. Visa tai –
tik nedidelė dalis to, ką 2010
metais UAB „Inter Cars Lietuva“
paruošė savo klientams. Apie
šiuos dalykus mes kaip tik Jums
ir papasakosim šiame žurnale –
išsamiai ir nuo pat pradžių...

A KTUA LIJO S

2010 METŲ VERSLININKŲ
SUSITIKIMAS ITALIJOJE
Nuotraukos – Tomasz Piluch, Rimanto Ruzgo, Sauliaus Ruzgo, Dariaus Bučo, Gražinos Stankienės, Ieži Ivanč

Tai jau antrasis
UAB „Inter
Cars Lietuva“
organizuotas
kasmetinis
verslininkų
susitikimas. Kaip
ir 2009 metais
Egipte įvykęs
pirmasis, taip ir
šis buvo labai
laukiamas.
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Kelionė prasideda!
Jau antrus metus iš eilės UAB „Inter Cars
Lietuva“ organizavo akciją savo klientams –
šį kartą jie turėjo puikią galimybę laimėti
pakvietimus į verslininkų susitikimą ir praleisti nepakartojamą savaitę Alpėse. Akcija
galiojo nuo 2009 metų spalio 19 dienos iki
2010 metų kovo 15-osios. Pasibaigus akcijos
laikui remiantis klientų apyvartos rodikliais
buvo išrinkti 15 laimingųjų, kuriems ir atiteko kelionė į slidinėjimo kurorte Alpėse vykusį
antrąjį verslininkų susitikimą. Svarbu pabrėžti
tai, kad apibendrinant akcijos rezultatus, buvo
skaičiuojama ne tik pati apyvarta, bet ir jos
padidėjimas palyginti su praėjusiais metais. Taigi norint laimėti pakvietimą į renginį,
nereikėjo siekti didžiausios iš visų apyvartos –
užteko ją padidinti iki reikiamos sumos.
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Kaip ir įprasta, visas akcijos laimėtojų kelionės išlaidas padengė UAB „Inter Cars Lietuva“
(t. y. ir nakvynes viešbučiuose, pusryčius bei vakarienę, kelionės vadovo paslaugas) – taigi laimėtojams teliko pasirūpinti gyvybės draudimu
ir slidininkui reikalingais drabužiais bei įranga,
kad turėtų kuo užsiimti laisvu laiku, kai nevyks
susitikimai.
Nors visą grupę sudarė tik 20 žmonių, tačiau
UAB „Inter Cars Lietuva“ kelionės dalyviams išnuomojo patogų 46 vietų autobusą – jie juo
keliavo vieni, be pašalinių žmonių. Autobusas iš
Vilniaus pajudėjo gan anksti – 4 valandą ryto.
Akcijos nugalėtojai nuo pat ryto buvo pakilios nuotaikos – juk laukė smagi, ilga ir kupina
įspūdžių kelionė! Kai kurie jau buvo pažįstami iš

kelionės į pirmąjį verslininkų susitikimą Egipte
praėjusiais metais, kiti susipažino ir netgi susidraugavo keliaudami viename autobuse. Vakare, pervažiavę Lenkiją, keleiviai pasiekė tarpinę
stotelę – Čekiją. Ten buvo užsakytas viešbutis,
o kitą dieną papusryčiavę patraukė toliau. Pervažiavę Austriją visi sėkmingai pasiekė Italiją,
„Passo Tonale“ regioną. Tada – registracija itališko stiliaus viešbutyje „Gardenia“ ir bendra vakarienė viešbučio restorane.

„Passo Tonale“ – kurortas kalnų ir
ledynų apsuptyje
Savaime suprantama, kad antrojo verslininkų
susitikimo renginiai nevyko nuo ryto iki vakaro,
tad dalyviai turėjo daug laisvo laiko – jį leisdavo
kaip tik kas išmanydavo. Tie, kuriems patinka

A KTUA LIJO S

slidinėti, persirengdavo, pasiimdavo savo slidinėjimo įrangą ir traukdavo į kalnus. Kiti grožėdavosi juos supančia gamta ir Italijos miestelių
grožybėmis. Kad būtų lengviau įsivaizduoti, ką
matė ir patyrė, kokiais vaizdais grožėjosi akcijos
laimėtojai, vertėtų plačiau pakalbėti ir apie patį
regioną „Passo Tonale“, į kurį jie vyko. Žinoma,
kelios eilutės neperteiks viso to grožio, įspūdingos gamtos ir puikios nuotaikos, tačiau pasitelkę vaizduotę ir peržvelgę kelionės nuotraukas
gal bent kažkiek pajusite tą itališką dvasią, kuri
vyravo būnant ten...
„Passo Tonale“ – vienas populiariausių ir
mėgstamiausių slidinėjimo kurortų Italijoje.
Jis įkurtas ant Lombardijos ir Trentino regionų
sienos, tarp dviejų parkų – nacionalinio ir gamtos. Galingiems kalnams, švelniam klimatui,
vaizdingai panoramai, patogiam susisiekimui,

slidinėjimo ir kitokioms pramogoms negali
atsispirti tiek pradedantieji, tiek jau pažengę ir
patyrę slidininkai. Galima slidinėti ir rytiniuose,
ir vakariniuose šlaituose, tad visą dieną būsite
saulės prieglobstyje. Trasos šiame slidinėjimo
kurorte nusidriekusios net apie 70 km. Jos įvairaus sudėtingumo: vidutinės, lengvos ir labai
sudėtingos, tad pasirinkti tikrai yra iš ko. Puikiai
pailsėti gali ir šeimos su vaikais. Čia yra ne tik slidinėjimo pramogų, bet ir baseinas, kino teatrų,
čiuožyklų, stadionų, begalė parduotuvių, kavinių, be to, įrengtas ir vaikams skirtas pramogų
parkas ant sniego.

„Passo del Tonale“ miestelyje. Čia patogus susisiekimas: iki centro ir keltuvų – tik 300 metrų.
Kambariai jaukūs, yra vonia arba dušas, tualetas, telefonas ir t. t. Kai kurie – su balkonais, tad
išėjus pakvėpuoti grynu oru galima mėgautis
nuostabia panorama. Viešbučio teritorijoje –
restoranas, baras, sveikatingumo centras, turkiška pirtis, sauna ir daug kitų paslaugų. Svečiai
galėjo nemokamai lankytis viešbučio SPA komplekse, kuriame yra sauna ir baseinas. Kelionės
dalyviai visa tai įvertino jau pačią pirmą dieną.

Viešbutyje – ir pailsėti, ir papramogauti

Kitą dieną pailsėję ir gerai nusiteikę dalyviai
susitiko konferencijų salėje, kur vyko kasdieniai
verslininkų susitikimai. Geriau susipažino ir tie,
kurie turėjo mažiau galimybių pabendrauti ke-

„Gardenia“, kuriame apsistojo akcijos laimėtojai, – trijų žvaigždučių jaukus viešbutis

Dalykiniai susitikimai ir laisvalaikis

Aktualijos
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liaudami. Susitikimas vyko viešbučio „Gardenia“
teritorijoje, buvo kalbama numatytomis temomis, t. y. aptariamas abipusis bendradarbiavimas,
jo perspektyvos, diskutuojama apie bendradarbiavimo privalumus ir trūkumus, priimami strateginiai sprendimai ir t. t. Be to, vyko ir seminarai –
tai buvo puiki proga pagilinti žinias apie „Inter
Cars“, jos siūlomą asortimentą ir „IC katalog“ programą.
Po susitikimų ir seminarų paskirtas laisvas laikas. Buvo galima pasivaikščioti po gražų ir jaukų
miestelį, kupiną ryškių itališkų bruožų, apsilankyti parduotuvėse, paskanauti vietinių patiekalų ir
tiesiog pajusti tą ypatingą itališką dvasią. Žinoma, ir paslidinėti – tokio malonumo, būdamas
Italijos Alpėse, turbūt niekas neatsisakytų.
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Kadangi verslininkų susitikimai vyko sklandžiai, dalyviai galėjo geriau pažinti apylinkes
ir mėgautis kalnų malonumais. Nuotraukos
liudija, kaip linksmai ir draugiškai prabėgo savaitė.

Metas namo...
Nors ir labai nesinori, bet toks laikas visuomet ateina – kelionės pabaiga. Paskutinįjį vakarą vyko uždarymo šventė ir atsisveikinimo
vakarėlis. Kitą dieną papusryčiavę visi susėdo
į autobusą ir pajudėjo namų link – per Italiją,
Austriją, Čekiją. Čekijoje apsistojo nakvynės, o
kitą dieną keliavo per Lenkiją. Nors ir nesinorėjo skirtis, liūdna, kad baigėsi smagi ir turininga

kelionė, tačiau visi buvo patenkinti ir kupini
įspūdžių, tad išsiskyrimo liūdesys nuotaikos
labai netemdė. Be to, juk visada lieka proga
panašią kelionę laimėti dar kartą. „Inter Cars
Lietuva“ ir toliau organizuos tokias akcijas savo
klientams.
Pačiam dalyvauti tokioje kelionėje – visai
kas kita, nei perskaityti įspūdžius ir pažiūrėti
nuotraukas: nors jos perteikia gražius vaizdus,
bet neatskleidžia tos dvasios ir nuotaikos, kokią
galima pajusti tik būnant ten.
Jei nori patirti, ką reiškia šauni kompanija, pasisemti įspūdžių ir naudingų žinių, tapk
mūsų partneriu ir dalyvauk akcijose. Su „Inter
Cars Lietuva“ lengviau ir įdomiau – pabandyk
ir įsitikinsi pats.

AKT UA L I J O S

„OSRAM“ IR „INTER CARS“ AKCIJA
Nuo šių metų kovo mėnesio UAB „Inter Cars
Lietuva“ su tarptautinio koncerno „Osram“
atstove Lenkijoje „Osram Sp. z o.o.“ ir Slovakijoje
„Osram Slovakia, a. s.“ pradėjo vykdyti naują
akciją, skirtą UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams.
Šios akcijos dalyviai turi puikią progą gauti
išvaizdų, patogų, firminį OSRAM stendą automobilių lemputėms sudėti arba labai geros
kokybės stilingą, originalų OSRAM darbinį
kombinezoną autošaltkalviams. Be to, įsigijęs
OSRAM produkcijos už nustatytą sumą, klientas gali ne tik gauti pasirinktą prizą, bet jam
bus sudarytos ir specialios mokėjimo sąlygos
atsiskaityti už prekes, įsigytas per akciją.

jos prizų kaip tik toks ir yra. Be to, atlikus UAB
„Inter Cars Lietuva“ klientų apklausą išryškėjo,
kokių dar specifinių, su autoservisų darbu susijusių daiktų reikia (pavyzdžiui, darbinės aprangos, specialių įrankių ir panašiai). Kaip tik
todėl be įprasto tokių akcijų
prizo, t. y. auto-

APIE AKCIJĄ
UAB „Inter Cars Lietuva“ jau anksčiau yra
organizavusi panašaus
tipo akcijų su „Osram“ –
būdavo nustatoma tam
tikra suma be PVM, už kurią įsigijęs „Osram“ lempučių
klientas papildomai gaudavo ir stendą. Tačiau per tokias
akcijas paaiškėjo, kad dalyvių
skaičius gana ribotas, nes dalis
jau turėjo tokius arba panašius
stendus, į kuriuos sudėdavo visas
lemputes iš eilės nesigilindami,
kokio gamintojo jos yra. Kiti nenorėdavo arba negalėdavo mokėti
iš karto visos sumos, o tretiems tiesiog nereikėdavo tiek daug automobilių lempučių, kad būtų reikalingas
stendas joms sudėti.
Taigi buvo pradėta ieškoti sprendimų, galinčių padidinti tokio tipo akcijose norinčių dalyvauti klientų ratą.
Buvo atlikta neoficiali apklausa – pavyko susisteminti klientų poreikius. Be
to, vyko diskusijos su „Osram“ atstovais –
mėginta rasti naujų spendimų. Galiausiai
nutarta organizuoti tokią akciją, kad klientas,
įsigijęs lempučių už nustatytą sumą, galėtų pats pasirinkti prizą. Taip gimė ši akcija. Iš
esmės jai atsirasti, prizams ir specialioms mokėjimo sąlygoms įsteigti įtakos turėjo keletas
pagrindinių veiksnių. Firminių „Osram” stendų
poreikis vis dar nemažas, tad vienas iš akci-
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mobilių lempučių stendo, įsteigtas dar vienas –
darbinis kombinezonas autošaltkalviams. Na,
ir dar viena akcijos sąlyga, atsiradusi tiek dėl
ekonominės padėties, tiek dėl kai kurių UAB
„Inter Cars Lietuva“ klientų pageidavimų, tai
specialios mokėjimo taisyklės. Už įsigytas lem-

putes akcijos dalyviai gali atsiskaityti per daug
ilgesnį laikotarpį – 60 kalendorinių dienų.

AKCIJOS TAISYKLĖS
UAB „Inter Cars Lietuva“ ir „Osram“ bendros
akcijos taisyklės labai paprastos. Bet kuris
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientas vienu kartu įsigijęs „Osram“ produkcijos už nustatytą
sumą, gauna pasirinktą prizą – firminį „Osram“
stendą, skirtą automobilių lemputėms sudėti,
arba originalų, kokybišką darbinį kombinezoną.
Dalyvauti šioje akcijoje gali visi norintieji –
vienintelė sąlyga ta, kad akcijos dalyvis
UAB „Inter Cars Lietuva“ kompiuterinėje apskaitos sistemoje turi būti užregistruotas kaip klientas. Jei taip ir yra,
lieka tik susisiekti su UAB „Inter Cars
Lietuva“ vadybininku arba kreiptis
į artimiausią prekybos vietą. Viską
sutvarkys UAB „Inter Cars Lietuva“
darbuotojai – jie ne tik paaiškins
akcijos sąlygas ar atsakys į rūpimus klausimus, bet, jei reikės,
remdamiesi savo profesionalia
patirtimi, patars, kaip sukomplektuoti konkretų stendą.
Tačiau tai dar ne viskas.
Kiekvienas akcijos dalyvis,
įsigijęs „Osram“ produkcijos už nustatytą sumą,
ne tik gauna pasirinktą
prizą, bet, kaip ir minėta, gali pasinaudoti šiai
akcijai skirtomis specialiomis sąlygomis –
sumokėti už prekes
leidžiama per 60
kalendorinių dienų!
Tokiomis sąlygomis gali pasinaudoti visi UAB „Inter Cars Lietuva“
klientai, neturintys uždelstų
skolų. Tų, kurie
už stendą atsiskaitys
standartinėmis mokėjimo sąlygomis, laukia maloni staigmena – originali dovanėlė iš „Osram“. O jeigu akcijos dalyviai už
lemputes susimokės iš karto, UAB „Inter Cars
Lietuva“ padovanos originalų prizą.
Taigi svarbiausia, kad visi norintieji dalyvauti akcijoje nieko nelaukę kreiptųsi į UAB „Inter
Cars Lietuva“ atstovus, nes tiek akcijos prizų,
tiek papildomų dovanėlių kiekis ribotas!

N u o t r a u k o s – K r i s t i n o s Va i č e k o n y t ė s
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„Inter Cars“ ir „Čili“ akcija
autoservisams

Nuo 2010 metų balandžio
mėnesio vyksta išskirtinė
UAB „Inter Cars Lietuva“ suorganizuota akcija, skirta lengvųjų automobilių remontu užsiimančių įmonių atstovams
ir su verslo liudijimais dirbantiems autošaltkalviams.
Visi UAB „Inter Cars Lietuva“
klientai, dalyvaujantys šioje akcijoje, gauna specialiai
pagamintas debeto korteles,
kuriomis gali atsiskaityti tam
tikruose maitinimo tinklo
„Čili“ taškuose. Jei klientas neturi uždelstų skolų, pinigai į jo
kortelę pervedami kiekvieno
naujo mėnesio pradžioje, o
suma priklauso nuo praėjusį mėnesį kliento padarytos
apyvartos.
14
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Ši akcija skiriasi nuo kitų, dažniausiai rengiamų automobilizmo versle. Visų pirma, ji
suorganizuota su vienu iš geriausiu maitinimo
pramonės atstovu – įmone „Čili pica“, o antra, akcijos dalyviams, užuot dovanojus daug
kam pabodusios automobilių dalių gamintojų
atributikos, suteikiama galimybė pasilepinti
puikiais „Čili picos“, „Čili kaimo“ ir „Čili Kinijos“
patiekalais.

visų meistrų darbas. Dėl didelio krūvio serviso
darbuotojai dažnai paskubomis valgo atšalusį
maistą, o kartais ir visai lieka nevalgę. Tokia situacija tikrai ne į naudą žmogaus sveikatai. Dėl

KAIP GIMĖ TOKIA AKCIJA
Maistas – neatsiejama žmogaus gyvenimo
dalis. Žmogus privalo maitintis vien jau todėl,
kad galėtų gyventi, o norintieji gyventi gerai
turi ir gerai maitintis...  Na, o kas gi iš mūsų
nesiekia gyventi gerai? Toks noras visais laikais buvo pagrindinis progreso variklis! Kad ir
kaip ten būtų, visi mes žinome, koks sunkus
ir nepaprastas yra lengvųjų automobilių ser-

to mums ir gimė mintis UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams – lengvųjų automobilių serviso
darbuotojams ir autošaltkalviams – suorganizuoti tokią akciją, kad galėtume padovanoti
ne materialių prizų, o tam tikrą šventę! Juk
valgyti skanų maistą savų žmonių rate visais
laikais būdavo šventė. Na, o žmones, dirban-

čius viename darbe, tikrai galima pavadinti
savais – juk su bendradarbiais paprastai praleidžiame bene tiek pat laiko kiek ir namie, su
savo šeima.

AKCIJOS DALYVIŲ NUOMONĖ
Anot UAB „Inter Cars Lietuva“ rinkodaros
skyriaus darbuotojų, ši akcija – tai išskirtinis
sprendimas. Nors būtent tokia vykdoma pirmą kartą, o nuo jos pradžios praėjo dar visai
nedaug laiko, tačiau jau dabar galima teigti,
kad rezultatai tikrai geri. Akcijoje dalyvaujantys klientai patenkinti jiems rodomu dėmesiu,
o dar nedalyvaujantys autoservisų darbuotojai ar pavieniai meistrai, vos tik sužinoję apie
tokią galimybę, iš karto ja susidomi.
Visi UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai, norintys ir galintys dalyvauti šioje akcijoje, turėtų
kreiptis į juos aptarnaujantį vadybininką arba
artimiausią UAB „Inter Cars Lietuva“ prekybos
tašką.
Mes nusprendėme paklausti pačių dalyvių,
ką jie mano apie šią bendrą UAB „Inter Cars
Lietuva“ ir UAB „Čili pica“ akciją. Naujojoje Vil-

UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai džiaugiasi dalyvaudami
specialioje akcijoje – po darbo gali pasimėgauti šilta „Čili“
pica.

nioje, Šiaurės g. 8, esančios automobilių remonto įmonės OL & MARK vadovas pasakojo,
kad tai jų įmonei duoda daug naudos. „Kiekvieno mėnesio pradžioje, kai tik mus kuruojantis UAB „Inter Cars Lietuva“ vadybininkas
praneša, kad pinigai į kortelę jau pervesti, už
tą sumą surengiame šventę visiems įmonės
darbuotojams – taip ne tik pasimėgaujame
skaniais „Čili“ patiekalais, bet ir turime puikią
galimybę pabendrauti neformalioje aplinkoje. Darbuotojai išsako savo mintis, problemas,
nuomones – aptariame tolimesnę mūsų įmonės veiklos strategiją, diskutuojame rūpimais
klausimais. Be abejo, bendraujame laisvai, o
linksma ir draugiška aplinka nuteikia maloniai.
Tokie susibūrimai ne tik palengvina mūsų kasdienį darbą, bet ir suartina visus įmonės darbuotojus. Pasijuntame tarsi vienos didelės ir
draugiškos šeimos nariai.“
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Pirk „Fomar“ ir gauk
„Auto Bild LIETUVA“ žurnalą
Bendra UAB „INTER
CARS LIETUVA“,
„FOMAR“ IR „AUTO
BILD LIETUVa“ AKCIJA
Nuo 2010-09-01 prasidėjo nauja UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams skirta akcija – „Pirk
„Fomar“ produkciją ir gauk „Auto Bild Lietuva“
žurnalą už 1ct. Ji nuo kitų, buvusių iki šiol, skiriasi tuo, kad dabar organizatorės – net trys
įmonės: UAB „Inter Cars Lietuva“, „Fomar Borg
Automotive S. A.“ ir UAB „Veido“ periodikos leidykla. Tai pirma tokio pobūdžio akcija UAB „Inter Cars Lietuva“ istorijoje. Ta proga nusprendėme pakalbinti prie šios akcijos rengimo
prisidėjusią UAB „Inter Cars Lietuva“ rinkodaros skyriaus darbuotoją Anželiką Ilkevič –
pasiteiravome, kaip vyko organizavimas, ką
reikėjo padaryti ir kaip gimė pati idėja. Štai, ką
ji mums papasakojo:
„Mintis suorganizuoti tokio tipo akciją brendo jau gana seniai – reikėjo tik tinkamos akimirkos ir norinčio dalyvauti tiekėjo. Juo tapo
„Fomar Borg Automotive“. UAB „Inter Cars
Lietuva“ palaiko labai glaudžius ir draugiškus
darbinius santykius su įmone „Fomar Borg
Automotive S. A.“ ir kartu nuolatos organizuoja įvairaus tipo akcijas tiek savo partneriams,
tiek klientams, tiek platinimo bendrovių darbuotojams. „Fomar Borg Automotive S. A.“
rinkodaros skyrius jau anksčiau buvo klausęs
mūsų, ar negalėtume organizuoti naujos ir
ypatingos akcijos pirkėjams, įsigijusiems jų
produkcijos. Taigi liko tik sugalvoti originalią
idėją ir imtis organizacinių darbų.
Akcijos idėja gimė tada, kai UAB „Inter Cars
Lietuva“ nusprendė įsteigti pagrindinį prizą
ir dalyvauti „Auto Bild Lietuva“ organizuojamame konkurse „Saugiausias Lietuvos vairuotojas“ (apie šio konkurso finalą skaitykite
tolesniuose puslapiuose – autoriaus pastaba). Jų leidinys įdomus ne tik automobilizmo mėgėjams – jis gana populiarus ir tarp
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientų, tad buvo nutarta „Veido“ periodikos leidyklai pasiūlyti dalyvauti mūsų bendroje akcijoje: jos leidžiamas
žurnalas „Auto Bild Lietuva“ duodamas perkantiems „Fomar Borg Automotive“ produkciją. Gavę „Veido“ periodikos leidyklos atstovų
sutikimą iš karto susisiekėme su „Fomar Borg
Automotive“ rinkodaros skyriumi ir pasiūlėme
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jiems akcijos idėją, nupasakojome akcijos eigą.
Ji yra tokia: kiekvienas pirkėjas bet kurioje UAB
„Inter Cars Lietuva“ prekybos vietoje įsigijęs
prekių už 100 Lt be PVM kasoje gauna „Auto
Bild Lietuva“ žurnalą. Būtina sąlyga – tarp jo
įsigytų prekių turėtų būti nors viena iš „Fomar
Borg Automotive“ produkcijos.
Naujas „Auto Bild Lietuva“ žurnalo numeris
išleidžiamas kas dvi savaites, tad nusprendėme iš „Veido“ periodikos leidyklos vienu kartu neužsakyti labai didelio kiekio, o imti po
nedaug, bet vis naujų numerių. Remdamiesi
2009 metų „Fomar“ produkcijos pardavimo
rodikliais ir įvertindami tai, kad šiemet pardavimo mastai gali didėti, kas dvi savaites užsakinėsime optimaliausią „Auto Bild Lietuva“ kiekį,
tad mūsų klientai gali drąsiai pirkti „Fomar“
produkciją – žurnalų užteks visiems.
Na, o svarbiausia yra tai, kad nuolatos perkant „Fomar“ produkciją galima susirinkti
nemažą vertingo žurnalo „Auto Bild Lietuva“

kolekciją.
Iš to nauda ir autoservisams – dalyvaujantieji šioje UAB „Inter Cars Lietuva“ surengtoje akcijoje, gavę „Auto Bild Lietuva“ žurnalų,
juos gali padovanoti savo klientams. Tarkime,
tiems, į kurių transporto priemones buvo sumontuota „Fomar Borg Automotive“ detalių.
O parduotuvėse, prekiaujančiose UAB „Inter Cars Lietuva“ produkcija, žurnalų galėtų
gauti pirkėjai, įsigiję į akciją įtrauktų prekių.
Klientai bus ne tik maloniai nustebinti – taip
jie paskatinami dar kartą kreiptis į tą pačią
įmonę. Juk kiekvienam malonu, kai jam parodomas dėmesys.
Ši akcija vyks iki pat 2010 metų pabaigos.
Manau, ji puikiai atspindi UAB „Inter Cars
Lietuva“ požiūrį į savo klientus. Mums rūpi
mūsų klientai, tad stengiamės jiems padėti ir
sunkų darbą padaryti įdomesnį bei lengvesnį.“
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dešimtoji
„Inter Cars“
organizuota
paroda
Šių metų rugsėjo 4–5 dienomis Lenkijoje,
logistikos
ų Europoje „Inter Cars“
greta Varšuvos esančio Nowy Dwór Mazo- Trumpa pertraukėlė važiuojant į didžiausią Ryt
Mazowiecki.
wiecki miesto Modlino oro uosto teritorijoje, centrą, esantį Lenkijoje, Cząstków
vyko dešimtoji atsarginių dalių, įrankių ir dirbtuvių įrangos paroda „10 Targi“. Joje apsilankė
net apie 20 tūkstančių žmonių. Svečiai, kurių
daugiausia buvo remonto dirbtuvių ir servisų
savininkai bei darbuotojai, turėjo progą ne tik
apžiūrėti ekspozicijas, pabendrauti su tiekėjais, bet ir grožėtis įvairiais renginiais, o kai kurias rungtis galėjo ir patys išbandyti. UAB „Inter
Cars Lietuva“ kaip ir kasmet savo klientams
organizavo nemokamą kelionę į šį renginį.

Kelionė į Lenkiją
Tačiau apie viską – nuo pradžių. Kelionė
prasidėjo šeštadienio ankstų rytą – iš Lietuvos
Lenkijos link pajudėjo trys autobusai ir vienas
mikroautobusas. UAB „Inter Cars Lietuva“ savo
klientams, partneriams bei tiekėjams dovanojo unikalią galimybę apsilankyti jubiliejinėje,
dešimtoje, atsarginių dalių, įrankių ir dirbtuvių
įrangos mugėje. Nors kelionė laukė netrumpa,
tačiau visi buvo nusiteikę puikiai. Kai kurie jau
buvo pažįstami iš seniau, kiti susipažino keliaudami, o treti susibičiuliavo pačioje mugėje
apžiūrinėdami ekspozicijas ir grožėdamiesi
renginiais. Visi gavo specialius žalios spalvos
marškinėlius su Lietuvos vėliava ir užrašu „Inter
Cars 2010“ – juos dėvėjo vaikščiodami po parodą, tad jau iš tolo buvo galima pamatyti saviškius ir nepasimesti nepažįstamųjų minioje.

a“ vadovas
Prie logistikos centro durų. UAB „Inter Cars Lietuv
sandėlyje.
šiame
s
darba
vyksta
kaip
ojo,
Artur Ilkevič pasak
per parą.
Beje, dirbama be išeiginių, ištisas 24 valandas

us, tad
oro uosto teritorijoje – oras buvo puik
Parodoje „10Targi“, vykusioje Modlino
jų.
ių ekspozici
pasivaikščioti lauke ir pasižiūrėti įvair

smagu

Pakeliui į mugę – ekskursija logistikos
centre
Važiuodami į Modlino oro uosto teritorijoje
esančią parodą keleiviai užsuko į didžiausią
Rytų Europoje „Inter Cars“ logistikos centrą,
esantį Cząstków Mazowiecki ir pastatytą remiantis naujausiais standartais. Jis dirba kiaurą
parą, t. y. ištisas 24 valandas. Šio sandėlio vertė
– virš 40 milijonų eurų, plotas – 17 tūkstančių
kvadratinių metrų, yra trys aukštai. Darbas daugiausia vyksta su specialiais aparatais – skeneriais. Procesą palengvina konvejeris – juo prekė
iki reikiamos vietos gali važiuoti net apie 7 minutes. Automatizuotas ir prekių patikrinimas –
joms keliaujant konvejeriu kiekviena dėžė
pasveriama ir, jei svoris neatitinka nurodyto, ji
atidedama papildomai patikrinti.
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Tarptautinėje jubiliejinėje parodoje

sionalių stendų.

svečiai galėjo apžiūrėti net 170 profe

A KTUA LIJO S
N u o t r a u k o s – D a i n i a u s S u c k e l i o, „ I n t e r C a r s ”, „ A u t o B i l d L i e t u v a ”
Tepalų gamintojo „Castrol“ stendas

buvo toks didelis, kad net netilpo

NKK produkcijos, skirtos japoniškiems ir

viduje.

korėjietiškiems automobiliams, stendas.

Gamintojo „Aisin“ atstovų Europoje
stendas. „Aisin“ sankabos pelnė gerą
vardą ne tik
Azijoje, bet ir Europoje.

Kaip priimamos prekės šiame logistikos centre? Jos suvežamos tiek iš tiekėjų, tiek
iš regioninių „Inter Cars“ sandėlių, tada surūšiuojamos ir dėliojamos į lentynas. Per dieną
atkeliauja apie 40 krovininių automobilių ir 10
specialių autobusų. Paprastai prekės tiekėjų
jau būna sužymėtos brūkšniniais kodais (jeigu
jų nėra, padaromi vietoj, sandėlyje), tada pajamuojamos, duomenys suvedami į specialią
programą ir prekės skenuojamos skeneriais –
taip gaunama informacija, kur jas reikia išdėlioti.
Kaip prekės surenkamos? Gavus užsakymą reikia surinkti atitinkamas prekes. Priklausomai nuo užsakymo dydžio, jį gali vykdyti
net apie 30 žmonių. Vėl padeda skeneris – jei
pridėjus prie prekės brūkšninio kodo, užsidega žalia lemputė, vadinasi, prekė ta, kurios
ieškoma, jei užsidega raudona, vadinasi, reikia
ieškoti kitos. Šiame sandėlyje dirba aukščiausios kvalifikacijos specialistai, tad prekių pristatymas neužtrunka – į visus „Inter Cars S. A.“
padalinius jos pristatomos per 24 valandas.

Tarptautinėje parodoje „Targi“ –
ekspozicijų įvairovė

„Inter Cars“ grupei priklausančio spec
ializuoto
prekybos tinklo „Inter Motors“ stend
e didžiulio
susidomėjimo sulaukė legendiniai moto
ciklai
„Triumph“. Žmonės net stovėjo eilėje
, kad
galėtų nusifotografuoti ant tokio moto
ciklo!

Šiais metais parodoje Lenkijoje

„10 Targi“ apsilankė apie 20 tūks

tančių žmonių.

„Magneti Marelli“, užsiimančio

s elektros dalių gamyba, stendas.

Pasivaikščioję ir apžiūrėję logistikos centrą
važiavome į Modlino oro uosto teritorijoje
suorganizuotą tarptautinę parodą „10 Targi“.
Ją iškilmingai pradėjo Robert Kierzek, „Inter
Cars“ valdybos pirmininkas. Jis pasveikino
visus dalyvius ir svečius, palinkėjo smagiai ir
naudingai praleisti laiką.
Modlino oro uoste tokia paroda rengiama
jau antrus metus iš eilės – anksčiau ji vykdavo
minėto logistikos centro teritorijoje. Kadangi
dabar vietos kur kas daugiau, ekspozicijoms
galima skirti didesnį plotą, be to, atsirado galimybė suorganizuoti ir įvairias rungtis, lenktynes bei motociklininkų pasirodymus.
Šią jau tradicija tapusią parodą kasmet rengia „Inter Cars S. A.“ Tiek parodos dalyviai, tiek
svečiai pripažįsta, jog tai itin profesionaliai suorganizuota paroda. UAB „Inter Cars Lietuva“
kiekvienais metais pasirūpina, kad įmonės
partneriai apsilankytų šiame grandioziniame
renginyje. Negana to, kiekvienas partneris
nemokamai gauna pakvietimą į VIP vakarėlį,
maitinimą ir nakvynę viešbutyje.
Šiais metais kai kurie iš partnerių jau ne
pirmą kartą lankėsi parodoje – pasak jų, kiekvienąkart čia galima pamatyti ką nors naujo ir
naudingo.
Šį kartą svečiai galėjo apžiūrėti net 170
profesionalių stendų, t. y. pasaulinio masto
lengvųjų ir krovininių automobilių dalių gamintojų produkcijos. Parodoje buvo galima
pamatyti ir gausų azijietiškų automobilių dalių
asortimentą, įvairių atsarginių detalių, dirbtuvių įrangos, motociklų ir jų aksesuarų, šiuolaikinės programinės įrangos, skirtos autoservisams, puspriekabių, priekabų ir t. t. Žodžiu, čia
buvo visko, ko tik gali prireikti autoservisams ir
apskritai automobilizmo mėgėjams.
Automobilių fanatikai parodoje galėjo pa-
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Geriausio autoserviso konkursas.

Užduotis – kaip įmanoma greičiau

pakeisti automobilio padangas.

matyti įdomesnių modelių: „NISSAN Skyline“,
„TOYOTA Supra“, „PORSCHE Turbo“, „CHEVROLET Corvette“, „GMC Syclone“.
Beje, gera naujiena ta, kad susidomėjusiems kokia nors įranga, dalimis ar kitomis
ekspozicijomis buvo siūlomos nuolaidos – jos
galiojo tik parodoje.

Ne tik ekspozicijos, bet ir renginiai

Štai taip atrodė galinės automobilio

padangos po traukos lenktynių...

Ir šeštadienį, ir sekmadienį parodoje buvo
surengta įvairių konkursų, pasirodymų ir varžybų. Keletas populiariausių:
Konkursas publikai sulaukė nemažai
dalyvių dėmesio. Du kartus per dieną vienas
žymiausių pasaulio galiūnų Mariusz Pudzianowski vedė renginį – savo jėgas galėjo išbandyti ne tik vyrai, bet ir moterys bei vaikai. Geriausiai pasirodžiusieji gavo apdovanojimų ir,
žinoma, pelnė publikos palaikymą ir plojimus.
Dalyvius džiugino ir madų šou. Praėjusiais
metais jis sulaukė daug dėmesio, tad organizatoriai pasirūpino, kad ir šiais būtų galima pasigrožėti manekenių demonstruojama puikia
apranga ir kostiumais.

inkų triukai.

Svečius žavėjo ekstremalūs kaskadin
Įspūdinga motokrosininkų prog

rama.

Vyko ir autoservisų konkursas. Tai metinės varžybos specialiai pasiruošusiems autoservisų atstovams. Dalyvauti buvo galima tik
iš anksto užsiregistravus. Šeštadienį vyko atrankos etapas, o sekmadienį – finalas. Šį kartą
teko užduotis kaip įmanoma greičiau pakeisti
automobilio padangas. „Inter Cars“ visada kėlė
didelius reikalavimus mechanikų kvalifikacijai,
tad ir apdovanojimai nugalėtojams buvo motyvuojantys – laimėtojai gavo serviso įrangos
ir įrankių.
Žinoma, didelio susidomėjimo sulaukė ir automobilių paroda. Jau atidarant ten būriavosi didelis automobilizmo gerbėjų būrys – buvo
pristatomi automobiliai „Toyota Corolla AE86“,
„Mazda RX7“, „BMW E30 Turbo“, „Nissan S14“.
Žiūrovų aistras kaitino ir traukos lenktynės
(kitaip vadinamos ¼ mylios lenktynėmis) bei
šonaslydžio (angl. drifting) pasirodymai. Norintieji patys galėjo dalyvauti šonaslydžio rungtyje.
Kvapą gniaužė ir kaskadininkų atliekami
triukai, laisvo stiliaus lenkų motokrosininkų
programa.

ų susidomėjusiųjų būrį.

s) lenktynės pritraukė gaus
Traukos (arba kitaip vadinamos ¼ mylio

. drifting)
Parodoje buvo surengti ir šonaslydžio (angl
dyti šią rungtį.
pasirodymai. Norintieji patys galėjo išban
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Sunkiosios technikos zona pritraukė besidominčius komerciniais automobiliais ir sunkvežimiais. Čia vyko ir konkursų: užduotys –
traukti sunkvežimį arba pakeisti padangas.
Iš arti buvo galima apžiūrėti sunkvežimius ir
puspriekabes su įvairiais piešiniais. Transporto
priemonės konkuravo dėl „Misterio sunkvežimio“ titulo. Ir sunkvežimių savininkams, ir balsavusiems dalyviams teko šaunių prizų.
Sužinoti, ar šiandien nusišypsos fortūna,
buvo galima loterijoje. Tereikėjo užpildyti ir
į specialią dėžutę, esančią prie pagrindinės

A KTUA LIJO S

scenos, įmesti prie kvietimų pridėtus loterijos
bilietus. Kelis kartus per dieną buvo traukiami
laimingieji kuponai ir skelbiami nugalėtojai.

rtinis Robert Kierzek sveikino visus

Oleksowicz (dešinėje) ir daba
Buvęs valdybos pirmininkas Krzystof
ro.
vaka
aus
susirinkusiuosius ir linkėjo smag

Kad parodos svečiai nepraleistų ko nors
įdomaus ir naudingo, vyko tiesioginė transliacija, t. y. kameros transliavo vaizdus iš skirtingų vietų. Juos buvo galima matyti dideliame
ekrane prie pagrindinės scenos.

PO PARODOS – į VIP vakarėlį
Iš parodos autobusai pajudėjo viešbučių
link – dalyviai galėjo ramiai įsikurti, pailsėti ir
pasiruošti VIP vakarėliui. 19 val. visi pasipuošę ir puikiai nusiteikę rinkosi prie autobusų.
Vakarop oras šiek tiek atvėso, tačiau, laimei,
lietus neužklupo, tad buvo galima be kliūčių
mėgautis didelėje lauko palapinėje surengtu
vakarėliu.
Šventė prasidėjo 20 val. oficialiu atidarymu – ir parodos dalyvius, ir svečius pasveikino
valdybos nariai, padėkojo už bendradarbiavimą ir už tai, kad gausiai susirinko į kasmetinę
Lenkijoje organizuojamą parodą, palinkėjo
smagaus vakaro. Tuomet žodį tarė antrinių
„Inter Cars“ įmonių iš įvairių šalių vadovai. Susirinkusius lietuvius pasveikino ir UAB „Inter
Cars Lietuva“ vadovas Artur Ilkevič.
Tada į sceną įžengę du vakaro vedėjai paskelbė šou programos pradžią. Vyko įvairių
atrakcijų, konkursų, apdovanojimų, buvo galima pažvelgti į magijos pasaulį – daugelis,
stebėdami poros magų triukus, net užgniaužė kvapą. Į sceną magai kvietė ir drąsiausius
iš žiūrovų, tačiau šie vis nesiryžo surizikuoti ir
pasikliauti burtininkais...
Svečius linksmino įvairios muzikos grupės –
norintieji galėjo pajudėti, o iš širdies pašėlti
turėjo progą nuo 24 val. vykusioje diskotekoje.
Kokia gi šventė be skanumynų? Jų tikrai
netrūko! Stalai lūžo nuo užkandžių, karštųjų
patiekalų, vaisių ir saldumynų. Daug dėmesio
sulaukė specialūs fondiu stalai – per vidurį
liejosi šokolado fontanas, o šalimais išrikiuoti stovėjo įvairių vaisių kupini dubenys. Buvo
galima specialiu pagaliuku pasmeigti vaisiaus
gabaliuką, panardinti į šokolado jūrą ir mėgautis nuostabiu desertu.
Maistu, vynu ir alumi svečiai galėjo vaišintis
nemokamai, o štai, jei norėjo pasišildyti stipresniu gėrimu, už jį jau teko mokėti simbolinę kainą.
Šventę vainikavo triukšmingi fejerverkai, o
tada visi, kas tik turėjo noro ir jėgų, galėjo išsišėlti naktinėje diskotekoje.
....
Kitą dieną visi neskubėdami papusryčiavo,
pasikalbėjo apie vakarykštę dieną ir dar turėjo
porą valandų laisvo laiko. Galėjo pasivaikščioti
po apylinkes, apžiūrėti jachtų prieplauką ir pasifotografuoti – oras buvo puikus, švietė saulė.
O tada laukė kelionė namo, į Lietuvą. Atrodė,
kad ji pralėkė akimirksniu: autobusuose netilo
juokas, kalbos – visi džiaugėsi puikiai praleistu
laiku, dalijosi įspūdžiais ir žadėjo kitais metais
būtinai vėl apsilankyti tokioje parodoje.

Į sceną buvo pakviesti ne Lenkijoje
esančių antrinių „Inter Cars“ įmonių
vadovai.

Žiūrovai turėjo galimybę pamatyt
i
ir magijos pasaulį – burtininkai
rodė
kvapą gniaužiančius triukus...

Magai į sceną kvietė drąsiausius

iš žiūrovų, tačiau jie vis nesiryžo

žengti į paslaptingąjį pasaulį...

mino populiarūs
Vakarėlyje koncertavo ir publiką links
ėjai.
atlik
Lenkijos

Dėkojame dalyviams ir klientams,
kad dalyvavo parodoje, kviečiame
bendradarbiauti ir kitais metais.
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NEEILINIS „INTER CARS“ PROJEKTAS
„SHOW CAR“
mintojai: EVERT, HANS, PROFITOOL, SEALEY,
TOPTUL, UNITROL, WALTER. Šių bendrovių atstovai visuomet pakonsultuoja besidominčius
jų produkcija, parodo, kaip veikia įrengimai.
Beje, kiekvienas mokymų dalyvis gauna „Show
Car“ sertifikatą.
Šiais metais Lenkijoje vykusioje jubiliejinėje, dešimtoje, parodoje „10 Targi“ šis projektas
sulaukė ypač didelio dalyvių dėmesio. Tie
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai ir partneriai,
kurie dalyvavo parodoje, galėjo patys pamatyti ir įvertinti, kas yra „Show Car“. Nedalyvavusieji neturėtų labai nusiminti, nes UAB „Inter
Cars Lietuva“ pasistengė, kad projektas dar
šiais metais aplankytų ir Lietuvą.

„SHOW CAR“
„Show Car“ – tai specialus sunkvežimis su
originaliai perdaryta priekaba, kurios viduje
įrengta nedidelė autoservisams skirtų įrankių
ekspozicija, mokymų ir konferencijų salė. Joje
autošaltkalviams vyksta techniniai mokymai,
įvairios konferencijos ir naujausių gamybos
technologijų pristatymai. Salėje – keli plazminiai televizorių ekranai, tad per mokymus galima naudotis garsine ir vaizdine medžiaga, o
ekspozicijoje esantys įrankiai praverčia nagrinėjant konkrečius detalių montavimo atvejus.
Prie šio sunkvežimio priekabos primontuojama didelė vasarinė palapinė, kurioje įrengiama autoservisams skirtos įrangos ekspozicija.
Joje eksponuojama ne tik būtiniausia įranga,
bet ir nauja gamintojų produkcija, įvairios
gamybos technologijų naujovės ir patobulinimai.

„SHOW CAR“ MISIJA
„Show Car“ projekto misija labiau švietėjiška nei komercinė. Sunkvežimio priekaboje
esančioje salėje rengiami aukščiausio lygio
techniniai mokymai. Jų vedėjai – visame pasaulyje pripažintų automobilių dalių gamintojų atstovai, kurių specializacija – vesti seminarus ir techninius mokymus. Per seminarus
specialistai su dalyviais ne tik dalijasi technine
informacija, bet ir pasakoja automobilių dalių
gamybos technologijų paskutines naujienas,
diskutuoja įvairiomis aktualiomis temomis.
Tuo metu šalia sunkvežimio priekabos sumontuotoje palapinėje vyksta įvairių produktų, skirtų autoservisams, pristatymai. Gamintojų atstovai ir autoservisų įrangos specialistai
atsakinėja į lankytojų klausimus, konsultuoja
autošaltkalvius, pataria servisų savininkams,
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kokia produkcija labiausiai atitinka jų poreikius.
Žmonės taip pat supažindinami su naujausia gamintojų produkcija, jiems dalijami lankstinukai ir
įvairios produkcijos katalogai. Specialiai perdarytas sunkvežimis vyksta į tuos miestus ir regionus,
kur yra didžiausias tokių renginių poreikis, o grafikas sudarytas net keletui mėnesių į priekį.

„SHOW CAR“ LIETUVOJE

Kaip jau buvo minėta šio straipsnio pradžioje, neeilinis „Inter Cars“ projektas „Show
Car“ dar šiais metais bus pristatytas ir Lietuvos
gyventojams. Per UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovų derybas su „Show Car“ projekto vadovais
sutarta, kad specialiai įrengtas sunkvežimis
pasirodys Lietuvoje jau šių metų lapkričio
TECHNINIAI MOKYMAI IR PRISTATYMAI
pirmąją savaitę, o mokymai ir autoservisų
„Show Car“ projekto dalyviai jau turi pasirašę įrangos pristatymai įvyks net trijuose didžiauilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su tokiais siuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir
visame pasaulyje žinomais gamintojais kaip Klaipėdoje. „Show Car“ renginiai vyks tokiose
ATE, BOSCH, CONTITECH, DELPHI, ELRING, KYB, vietose:
LOTOS OIL, MAHLE, RUVILLE, TEXA, TEXTAR, TRW,
Vilniuje, šalia INTER MOTORS prekybos vieZF TRADING. Šių bendrovių specialistai reguliatos (Lakūnų g. 30, Vilnius).
riai veda techninius mokymus:
Kaune, šalia INTER CARS LIETUVA prekybos
vietos (Taikos pr. 149, Kaunas).
ATE – naujausių stabdymo įrengimų priežiūra ir taisymas.
Klaipėdoje, šalia INTER CARS LIETUVA prekyBOSCH – bendrovės BOSCH stabdymo įrengimai, t. y.
bos vietos (Žiedo g. 4, Sudmantai, Klaipėda).
remonto technologijos ir dažniausi gedimai.

CONTITECH – paskirstymo elementų ir pagrindinio
variklio diržo struktūra, pakeitimas ir reguliavimas.
DELPHI – automobilio kondicionavimo sistemos,
struktūra, priežiūra, diagnostika ir remontas.
ELRING – vidaus degimo variklių tarpinių technologijos.
KYB – KYB EUROPE įmonės pristatymas (gaminiai,
technologijos, pasiūlymai ir sprendimai).
LOTOS OIL – solidus motorizacijos partneris. Tendencijos ir
pasikeitimai tepalų rinkoje.
MAHLE – bendrovės „Mahle“ variklio dalys ir „Knecht“
filtrai.
RUVILLE – RUVILLE pasiūlymų „Inter Cars“ parduotuvių
tinkle apžvalga.
TEXA – TEXA diagnostikos stendų pristatymas ir praktiniai
patarimai.
TEXTAR – TEXTAR gaminių, taikomų kaip pagrindinių
originalių elementų automobilių stabdymo sistemose,
priežiūra.
TRW – pakabos ir vairo mechanizmo detalės, taip pat
stabdžių diagnostikos ir jų remonto sistemos.
ZF TRADING – amortizatorių, pakabos, smagračių ir
automatinių sankabų struktūra ir veikimas.

Šalia sunkvežimio esančioje ekspozicijų palapinėje savo produkcijos pristatymus nuolat
rengia visame pasaulyje puikiai žinomi ga-

Per visus šiuos renginius vyks gamintojų
DELPHI ir KYB techniniai mokymai, taip pat
BOSCH, EVERT, PROFITOOL, HANS, TOPTUL ir
kitų žinomų prekių ženklų pristatymai. Renginiai prasidės nuo pačio ryto, ir baigsis tik vakare.
Beje, vyks ne tik įvairios produkcijos pristatymai, bet ir loterija, skirta dalyviams,
atvykusiems su specialiais pakvietimais, o
loterijos bilietus atstos pakvietimų šaknelės –
jas reikės sumesti į specialią urną. Kasdien
kuris nors iš loterijos dalyvių laimės ne tik
įvairių renginio organizatorių dovanų, bet
ir po pagrindinį dienos prizą, kurį įsteigs
UAB „Inter Cars Lietuva“. Pasibaigus renginiams
visuose trijuose Lietuvos miestuose bus lošiamas pagrindinis prizas, kurio steigėjas taip pat
yra UAB „Inter Cars Lietuva“. Lošiant šį prizą
galios bilietai iš visų trijų Lietuvos miestų, kuriuose vyks „Show Car“ renginys. Tiek dienos,
tiek pagrindinio prizo laimėtojai bus paskelbti
UAB „Inter Cars Lietuva“ interneto tinklapyje
ir kitame leidinio „Aktualijos“ numeryje. Visi
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai, norintys dalyvauti techniniuose mokymuose ar autoservisų įrangos pristatymuose, turėtų kreiptis į
artimiausią UAB „Inter Cars Lietuva“ prekybos
vietą arba susisiekti su juos aptarnaujančiu
vadybininku.

2010 metų spalio
4-oji – nepaprasta
diena UAB „Inter Cars
Lietuva“ kalendoriuje. Tai
naujos, ilgalaikės UAB „Inter
Cars Lietuva“ akcijos pradžia –
prasidėjusi dar 2010 metais ji
baigsis tik 2011 metų RUGSĖJO 19 d.
Kaip ir turėtų būti kalbant apie tokią grandiozinę
akciją, jos prizas išskirtinis – pakvietimas į 2011 metais įvyksiantį kasmetinį verslininkų susitikimą, kurį
organizuoja „Inter Cars Lietuva“. Iš viso šiai akcijai
skirta net 15 tokių pakvietimų, o pats susitikimas šį
kartą bus surengtas vykstant kruizui po Viduržemio
jūrą specialiai ta proga išnuomotoje jachtoje. Kaip ir
kiekvienais metais, UAB „Inter Cars Lietuva“ visiems
akcijos laimėtojams (net penkiolikai žmonių) padengs kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

KASMETINIS VERSLININKŲ SUSITIKIMAS
Jau trečius metus iš eilės UAB „Inter Cars Lietuva“ organizuoja kasmetinį, tarp klientų didelio pasisekimo ir pripažinimo sulaukusį renginį – verslininkų susitikimą. Jame dalyvauja visi
gavę pakvietimus mūsų klientai ir partneriai, taip
pat „Inter Cars“ atstovai tiek iš Lietuvos, tiek ir iš
„Inter Cars“ užsienio atstovybių – žmonės, įmonėse
užimantys vadovaujamas pareigas.
Viena iš didelio verslininkų susitikimo populiarumo priežasčių ta, kad UAB „Inter Cars Lietuva“ jį organizuoja vis naujoje, neįprastoje vietoje, o nemaža
dalis programoje numatytų diskusijų vyksta neformalioje aplinkoje. Pirmasis toks susitikimas įvyko
2009 metais Egipto kurortiniame miestelyje „Hurgada“. Antrasis – 2010 metais Italijos kurorte „Passo
Tonale“. Abu šiuos susitikimus dalyviai įvertino labai
gerai – niekam nekyla jokių abejonių, kad 2011 metais įvyksiantis trečiasis verslininkų susitikimas bus
ne ką blogesnis už pirmuosius du.

AKCIJA
Nuo 2010 metų spalio 4 dienos visi UAB „Inter
Cars Lietuva“ klientai, užregistruoti elektroninėje
įmonės duomenų bazėje, gali dalyvauti akcijoje.
Prizai – net 15 pakvietimų į 2011 metais įvyksiantį
kasmetinį verslininkų susitikimą. Kiekvienas pirkėjas, kurio apyvartos vidurkis per akcijos laikotarpį
bus ne mažesnis nei 2000 litų be PVM per savaitę,
jau pretenduoja į prizą. Pasibaigus akcijai, bus suskaičiuota akcijos dalyvių padaryta apyvarta ir jos
didėjimas palyginti su ankstesniu laikotarpiu – remiantis šiais rodikliais bus išrinkta 15 akcijos dalyvių, kurių rezultatai geriausi. Jie ir laimės akcijos
prizus. Būtina pabrėžti, kad bus skaičiuojama ne tik
padaryta apyvarta, bet ir jos padidėjimas, tad norint
gauti nemokamą pakvietimą į verslininkų susitikimą nebūtinai reikės padaryti didžiausią apyvartą
iš visų – užteks tik padidinti ją iki reikiamos sumos!
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N u o t r a u k o s – A l g i m a n t o B r a z a i č i o, „ A u t o B i l d L i e t u v a ”

Išrinktas saugiausias
Lietuvos vairuotojas
Rugsėjo 11 dieną Vilniuje, VĮ „Regitroje”, įvyko žurnalo
„Auto Bild Lietuva“ jau penktus metus iš eilės
organizuojamas renginys – saugiausio Lietuvos
vairuotojo konkurso finalas.
Jėgas išbandė ne tik per kelis mėnesius
atrinkti žurnalo skaitytojai, bet ir konkurso rėmėjai. Tiesa, šie varžėsi tik norėdami patikrinti
savo žinias ir įgūdžius, o pagrindinis prizas –
UAB „Inter Cars Lietuva“ įsteigtas motoroleris
„INCA Lambros 50cc 2T“ – atiteko „Auto Bild
Lietuva“ skaitytojui, saugiausiam Lietuvos vairuotojui.

Kaip vyko konkursas
Jis truko penkis mėnesius – žurnale „Auto
Bild Lietuva“ buvo skelbiami įvairūs su automobilizmu susiję klausimai. Skaitytojai atsakymus siuntė į redakciją ir taip į finalą buvo
atrinkti 97 geriausieji, tiksliausiai atsakę į klausimus.
Tada rugsėjo 11 dieną finalininkai buvo pakviesti į „Regitrą“ – čia konkursas vyko toliau
dviem etapais. Pirmasis – teorinė dalis. Deja, po

Starto akimirka...

greičiau ir tiksliau. Taškai, surinkti pirmajame
etape atsakant į klausimus, antrajame nebuvo
sumuojami. Tad jei su teorine dalimi susidoroti
sekėsi kiek sunkiau, tikimybė sėkmingai įveikti
antrąją išliko.
Oras buvo puikus – nors dvelkė rudeniškas
vėjas, tačiau nelijo, tad palaikymo komanda
netoli trasos įrengtoje palapinėje mėgaudamiesi kava ar arbata galėjo sirgti už savuosius
favoritus.

jos kai kurie dalyviai iškrito ir vėl liko 15 geriausiųjų. Antrajame etape jiems teko praktinė užduotis – automobiliu VW „Golf“ įveikti specialią trasą. Žinoma, ne bet kaip – kuo saugiau,

Klausimai – įvairūs

Rėmėjai nesnaudė
Žurnalo „Auto Bild Lietuva“ ir partnerio
VĮ „Regitra“ organizuojamą saugiausio Lietuvos vairuotojo konkursą rėmė „Inter Cars
Lietuva“, „Biuro pasaulis“, „Nivea“, „Goodyear“,
„Sonax“, „Alkotesteris“, „IF draudimas“, „Nokia
Lietuva“, „Bosch Lietuva“.
Rėmėjai turėjo puikią galimybę išbandyti

Antrajame etape dalyviams teko automobiliu
VW „Golf“ įveikti specialią trasą.

žurnalo
skaitytojams,
rėmėjų
pirmajame
etape surinkti
taškai buvo
sumuojami
su pelnytais
antrajame.

Kaip sakė žurnalo „Auto
Bild Lietuva“ vyriausiais redaktorius
Vitoldas Milius, kiekvienas vairuotojas turi
žinoti visas taisykles, o ne tik mokėti važiuoti praktiškai, tad
reikėjo įveikti ir teorinę
užduotį.
Praėjusiais metais

Renginio rėmėjai taip pat išbandė savo jėgas, tačiau dėl
prizo nesirungė – jiems teko simbolinės dovanėlės.

savo jėgas, o, tiksliau tariant, teorines ir praktines žinias. Saugiausio vairuotojo titulas jiems
nebuvo skiriamas.
Skirtingai nei dalyvaujant išrinktiems

klausimai visiems
dalyviams pateikti
vienodi, o šiais tiek
skaitytojams, tiek rėmė-

Trečiąją vietą užėmė „Inter Cars“ grupei priklausančios kompanijos „Inter Motors“ atstovas Remigijus Jarusevičius.
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Jėgas saugiausio vairuotojo konkurse išbandė atrinkti
žurnalo „Auto Bild Lietuva“ žurnalo skaitytojai.

jams –
skirtingi, juos
parinko
kompiuteris.
Tarkim, reikėjo
prisiminti, koks
atstumas turi
būti velkant
lanksčiąja vilktimi, o koks –
standžiąja, kokiu
greičiu leidžiama
važiuoti velkant
transporto priemonę,
kiek krovinys gali būti
išsikišęs, kad jo nereikėtų
pažymėti, koks greitis nustatytas greitkeliuose, ir pan. Kiekvienam
teko po 30 klausimų, jiems atsakyti skirta
Dalyviai susikaupę atsakinėjo į teorinės dalies klausimus – šiai užduočiai įveikti buvo skirta 15 minučių.

Trys pirmųjų vietų laimėtojai. Vyriausiasis „Auto
Bild Lietuva“ redaktorius Vitoldas Milius tuojau
paskelbs pirmosios vietos nugalėtoją...

vaišinti užkandžiais ir karštaisiais patiekalais,
pabendrauti ir pasidalinti įspūdžiais.
Tuomet „Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius padėkojo visiems
rėmėjams, nes be jų, savaime suprantama,
nebūtų šio smagaus renginio, ir paskelbė tris
geriausiai pasirodžiusius: trečiąją vietą užėmė
„Inter Cars“ grupei priklausančios kompanijos
„Inter Motors“ atstovas Remigijus Jaruševičius,
antrąją – Tomas Bučinskas iš „Bosch Lietuva“,
o pirmąją – „Nivea“ atstovas Rytis Urniežius.
Jiems atiteko simbolinės dovanėlės.

Kas Lietuvoje vairuoja saugiausiai?
Visi su dideliu nekantrumu laukė tolimesnių
rezultatų – kas gi tapo saugiausiu Lietuvos vairuotoju. Iš pradžių tradiciškai buvo skelbiami
laimėtojai atvirkštine tvarka, t. y. nuo 15 vietos.

ir dar šiek tiek pakaitino atmosferą – pakalbino
dalyvius. Vieno iš jų nuomone, norint tinkamai
vairuoti, pirmiausia reikia mokėti suderinti
saugumą ir greitį. Vitoldas Milius jam pritarė:
„Blogiausia važiuoti nemąstant. Svarbiausia – galvoti. Juk tam ir sukurtos kelių eismo
taisyklės.“ Kitas prizininkas sakė, kad į tokius
konkursus visada ateina pasiruošęs – peržvelgia bent teorinę dalį, o trečiasis džiaugėsi, jog
apskritai yra tokių įdomių konkursų ir, jei gerai
sekasi, kodėl gi juose nedalyvauti...

Iškilminga akimirka
Pagaliau salėje stojo tyla ir visi užgniaužę
kvapą laukė lemtingos akimirkos... Ir štai, ji atėjo. Trečiąją vietą užėmė Vidmantas Kupčinskas
iš Biržų, nedaug jį aplenkęs Darius Jonaitis iš
Mažeikių liko antras, o pirmąją vietą laimėjo ir

Viena iš antrojo etapo užduočių – taip pastatyti automobilį, kad dalyvis pasiektų užkabinti
puodelį ant specialaus kabliuko.

Saugiausias Lietuvos vairuotojas džiaugiasi
laimėtuoju motoroleriu „INCA Lambros 50cc 2T“.

15 minučių. Kad pirmasis etapas būtų
įveiktas, būtina teisingai atsakyti
į 24 klausimus, t. y.
80 proc.

Rėmėjams irgi
šypsojosi
sėkmė
Po antrojo
etapo, kurį
pirma įveikė
„Auto Bild
Lietuva“
skaitytojai,
jėgas išbandė
rėmėjai. Jie visi
susirinko „Regitros“ salėje ir, kol
buvo apibendrinami
rezultatai, galėjo pasi-

Iškilminga akimirka – įnešamas tortas, skirtas
saugiausiam Lietuvos vairuotojui!

Vis labiau artėjant prie prizinių 1–3 vietų įtampa augo, tačiau šypsena iš dalyvių veidų nė
akimirkai nedingo.
Prieš paskelbdamas trečiąją vietą žurnalo
„Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius
Vitoldas Milius pakvietė „Regitros“ generalinio
direktoriaus pavaduotoją Saulių Šuminą – ketvirtos vietos nugalėtojui, kuriuo tapo Jonas
Pečeliūnas iš Panevėžio, VĮ „Regitra“ įsteigė
specialųjį prizą – pagalbos priemonių rinkinį
automobiliui sugedus kelyje. Be to, šios vietos
laimėtojas dovanų gavo itin lengvą kompiuterį „ACER Timeline ASPIRE 3810TZ“. Prizo steigėja – UAB „Biuro pasaulis“.
Tuomet į sceną buvo pakviesti visi trys prizinių vietų laimėtojai, tokiuose konkursuose
matyti jau ne pirmą kartą. Dauguma bandė
spėti – kuris iš čia išvažiuos laimėtuoju motoroleriu?
Tačiau vyriausiasis „Auto Bild Lietuva“ redaktorius taip greitai neketino atskleisti visų kortų

Kiekvienas, sėsdama prie vairo, tikėjosi
tapti saugiausiu Lietuvos vairuotoju...

Pagrindinį prizą įsteigė ir raktelius įteikė UAB
„Inter Cars Lietuva“. Įmonės viena svarbiausių
filosofijų – saugumas kelyje.

saugiausiu Lietuvos vairuotoju tapo Konstantinas Charitonovas iš Vilniaus.
Trečiosios vietos laimėtojui atiteko keturių
padangų komplektas „GoodYear OptiGrip“. Prizą įsteigė ir jį įteikė minėtų padangų atstovai
Lietuvoje „GoodYear Dunlop Tires Baltic AS“.
Antrosios vietos laimėtojas iš konkurso finalo
išvažiavo dviračiu „Giant“, o kad važiuotų saugiai, dar dovanų gavo šalmą ir šviesą atspindinčią liemenę. Šias dovanas įsteigė ir įteikė
draudimo bendrovė „If“. Na, o saugiausias Lietuvos vairuotojas džiaugėsi laimėtuoju motoroleriu „INCA Lambros 50cc 2T“. Šį prizą įsteigė
UAB „Inter Cars Lietuva“, kurios viena pagrindinių filosofijų – saugumas kelyje.
Tai jau penktasis toks konkursas, kurį organizuoja žurnalas „Auto Bild Lietuva“, partneris
VĮ „Regitra“ ir rėmėjai. Saugiausio vairuotojo
konkursas rengiamas ir kitose Europos šalyse,
kur leidžiamas žurnalas „Auto Bild“.
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SezoninĖ
UAB „Inter Cars LIETUVA” akcija

žiemos paketas
2009 metų spalio mėnesį UAB „Inter Cars Lietuva“ pirmą kartą savo
istorijoje pradėjo akciją „Žiemos paketas 2009“. Ji vyko iki 2010 metų
vasario pabaigos – galėjo dalyvauti visi UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai
iš Lietuvos.
Tokios akcijos rengiamos visose šalyse, kur
yra „Inter Cars“ ir kur būna žiema, o viena nuo
kitos skiriasi tik tiek, kiek nevienodi šalių gyventojų įpročiai ir mentalitetas.
Kadangi rezultatai buvo daug geresni, nei
tikėtasi, UAB „Inter Cars Lietuva“ tokio tipo akcijas planuoja rengti kiekvienais metais.
Apie tai, kokia tai akcija,
kodėl ji vyksta ir kam skirta,
papasakosime šiame straipsnyje bandydami trumpai
apžvelgti pagrindinius jos
privalumus ir naudą, kurią
gauna UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai.

LIETUVIŠKOS ŽIEMOS
YPATUMAI
Visi gerai žinome, kaip
Lietuvoje prasideda žiemos
sezonas ir kas tuo metu vyksta namuose, keliuose, darbovietėse... Didelė dalis vairuotojų,
Lietuvoje važinėjančių nuosavais automobiliais, tiesiog per daug nesuka galvos iki pirmųjų
šalčių ir sniego. O tuomet prasideda amžini ir
kiekvienais metais besikartojantys rūpesčiai –
nepavyksta užvesti automobilių, nepurškia
skysčio ant langų, vasarinės padangos dar
nepakeistos į žiemines ir taip toliau, ir panašiai... Tada vairuotojai masiškai puola ieškoti
jų automobilius galinčių priimti autoservisų
ir tikisi, kad visos problemos bus akimirksniu
išspręstos. Bet taip galvoja visi! Tai vadinamoji
pirma žiemos banga... Jei tais metais ateina
tikra žiema su visa mūsų regionui priklausančia „atributika“, tai netrukus užplūsta ir antroji,
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kai oro temperatūra nukrinta gerokai žemiau
nulio. O tada automobiliai, dar atlaikę pirmąją
žiemos bangą, kai naktį būdavo tik keli laipsniai šalčio, jau nebegali normaliai veikti – jų
savininkai neturi kitos išeities, tik kreiptis pagalbos į autoservisus.

AUTOSERVISŲ GALVOS
SKAUSMAS
Taigi problemos kelyje
šaltuoju metu žinomos visiems, tačiau autoservisams
tai pats darbymečio metas.
Visi autoservisų savininkai
laukia tikro žiemos bumo,
nes žino, kad tada darbo tikrai netrūks. Bet tokia situacija labiausiai sugeba pasinaudoti tie servisų darbuotojai, kurie tuo metu gali
operatyviausiai aptarnauti savo klientus ir taip
nudirbti daug daugiau darbų palyginti su kitais. Sugebėjimą operatyviai atlikti darbus per
patį jų antplūdį iš dalies lemia geras pasiruošimas žiemos sezonui (būtinomis priemonėmis
aprūpinta kvalifikuotų darbuotojų komanda),
tačiau yra ir tokių veiksnių, kurie visiškai nepriklauso nuo pasiruošimo kokybės. Pagrindiniai
iš jų tokie:

- Didmenine automobilių dalių prekyba užsiimančios įmonės per žiemos
bumą dažniausiai negali operatyviai
pristatyti reikiamų dalių, nes pačios
sulaukia didelio klientų antplūdžio;
- Servisų darbuotojams tenka patiems

gerai paprakaituoti ieškant reikalingų
prekių ir bergždžiai mėginant prisiskambinti automobilių dalių tiekėjams;
- Klientų eilės didmenine automobilių
dalių prekyba užsiimančiose įmonėse
ir neprognozuojamas reikiamos dalies
įsigijimo laikas;
- Kamščiai miesto gatvėse ir neaiškūs
autoserviso tiekėjo prekių pristatymo
terminai.
Kad būtų galima kuo greičiau pašalinti šiuos
nuo autoserviso nepriklausančius veiksnius,
reikia po ranka turėti kuo daugiau eksploatacinių medžiagų ir žiemą reikalingų prekių. Tačiau visa tai reikalauja labai nemažų investicijų
ir ne kiekvienas autoservisas gali sau tai leisti.
Laimei, UAB „Inter Cars Lietuva“ žino, kaip tai
padaryti neinvestavus nė vieno lito! Sprendimas yra „Žiemos paketas“.

„ŽIEMOS PAKETAS“
Taigi kokia tai akcija ir kaip ji vyksta? Iš esmės „Žiemos paketas“ – tai automobiliams
skirtų prekių rinkinys, kurių prasidėjus žiemai dažniausiai prireikia kiekvienam servisui.
„Žiemos paketą“ sudaro tokios prekių grupės
kaip akumuliatoriai, langų skysčiai, aušinimo
skysčiai, lemputės, valytuvai, cheminės priemonės, variklio alyvos ir t. t. Prie kiekvieno žieminio rinkinio klientas gauna specialų firminį
stendą, skirtą įsigytoms prekėms sudėti. „Žiemos paketas“ yra trijų skirtingų dydžių – didelis, vidutinis ir mažas. Taigi visi gali išsirinkti
atsižvelgdami į savo poreikius ir galimybes.
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Kiekvienas lietuvis žino, kad su žiema geriau nejuokauti, nes niekada nežinai, kokią dar
išdaigą ji gali iškrėsti, tad UAB „Inter Cars Lietuva“ visiems savo klientams, dalyvaujantiems
akcijoje „Žiemos paketas“, suteikia specialių sąlygų: nebūtina susimokėti iš karto, galima bet
kuriuo metu per visą akcijos laikotarpį; klientas
iš prekių grupių, įtrauktų į akciją, pats gali susikomplektuoti „Žiemos paketą“; žymiai ilgesnis
prekių grąžinimo terminas. Tačiau svarbiausias
„Žiemos paketo“ privalumas tas, kad prasidėjus pirmajai žiemos bangai akcijos dalyviams
nereikės sukti galvos, iš kur gauti prekių, ir
gaišti laiko joms įsigyti. Visa tai gulės „Žiemos
pakete“ ir bus ranka pasiekiama! Be to, kas, jei
ne pats klientas, geriausiai žino, kokių prekių
jam gali prireikti atėjus žiemos sezonui... Tačiau tai – dar ne viskas!

KAIP TAI VEIKIA?
Pasirinkęs mažąjį paketą klientas dovanų
gauna specialų firminį stendą žieminėms
prekėms susidėti, už vidutinį paketą dovanojamas firminis stendas ir maišelis, prikrautas
firminės „Inter Cars” atributikos, o už didelį –
firminis stendas ir darbinis kombinezonas.
Dar vienas labai svarbus aspektas tas, kad iki
sutartos dienos klientas gali grąžinti prekes, jei
tik matys, kad dėl kokių nors priežasčių nesugebės parduoti paketo turinio. Be to, gali bet
kuriuo momentu savo stendą papildyti į akciją
įtrauktomis prekėmis ir, jeigu jų kaina viršys
UAB „Inter Cars Lietuva“ nustatytą sumą, tokiu
atveju akcijos dalyvis nuo organizatoriaus papildomai gaus dovaną.
Jei klientas mano neturintis pakankamai
patirties, kad galėtų savarankiškai susikomplektuoti „Žiemos paketą“, tokiu atveju reikėtų
kreiptis į UAB „Inter Cars Lietuva“ vadybininką –
jis visuomet išties pagalbos ranką. Remdamasis savo profesionalia patirtimi darbuotojas sukomplektuos „Žiemos paketą“ iš populiariausių prekių, o joms pasibaigus papildys stendą
naujomis, jei klientas to pageidaus. Be to, UAB
„Inter Cars Lietuva“ pirkimo skyrius, atsižvelgdamas į pardavimo statistiką, prieš kiekvieną
žiemos sezoną sudaro rekomenduojamų žieminių prekių sąrašą – jį su savimi turi kiekvienas UAB „Inter Cars Lietuva“ vadybininkas, siūlantis savo klientams dalyvauti akcijoje. Taigi ir
klientai, formuodami savo žiemos paketą, gali
atsižvelgti į šį sąrašą.
Šių metų akcija „Žiemos paketas 2010“
vyks nuo 2010-09-27 iki 2011-02-28, o visi
norintieji dalyvauti arba sužinoti smulkesnę informaciją turėtų kreiptis į UAB „Inter
Cars Lietuva“ vadybininką arba į artimiausią
UAB „Inter Cars Lietuva“ prekybos vietą.

I n ž . St e f a n M y s z k o w s k i

AKT UA L I J O S

AUTOMOBILIŲ MANEVRINGUMO
CHARAKTERISTIKOS
Tarp patyrusių vairuotojų dažnai kyla diskusijų apie
automobilio stabilumą sukant. Tada neretai vartojamos
tokios frazės kaip „stabilus posūkis“, „posūkis slystant
priekiui“ ir „posūkis slystant galui“. Ką tai reiškia ir kodėl
taip nutinka?
ĮCENTRINIS PAGREITIS
Šiame straipsnyje (taip pat kaip ir kalbant
apie padangų testų rezultatus) vartojamas terminas įcentrinis pagreitis „aD“ (schema Nr. 1).
Jis atsiranda automobiliui judant lanku. Dėl
įcentrinio pagreičio automobilio, judančio
lanku, trajektorija skiriasi nuo važiuojančio tiesiai trajektorijos.
Įcentrinis pagreitis „aD“ veikia 90 laipsnių
kampu momentinės trajektorijos atžvilgiu. Jo
dydį galime apskaičiuoti remdamiesi formule

Reikšmės:
„aD“ – įcentrinis pagreitis [m/s²];
„V“ – automobilio greitis [m/s];
„r“ – lanko spindulys [m].

tamas į išorinę lanko pusę, tai yra išcentrinės
jėgos veikimo kryptimi. Automobiliui judant
tiesiąja įcentrinis pagreitis lygus nuliui.

KAS YRA AUTOMOBILIO MANEVRINGUMO
CHARAKTERISTIKA?
Tai šoninių jėgų, atsirandančių padangų
ir kelio dangos sąlyčio vietose, taip pat ratų
slydimo kampų santykio apibūdinimas, kai
automobilis:
•
juda lanku, kurio spindulys yra pastovus,
•
juda pastoviu greičiu,
•
nekeičia priekinių ratų pasukimo kampo,
•
juda be papildomų trukdžių (kelio, sukibimo, ratų apkrovos netolygumai, balos
ir pan.).

Schema Nr. 2

Kaip matome iš formulės, pagreičio „aD“ dydis sparčiai auga didėjant greičiui „V“ (pakeltas
kvadratu), ir mažėja lanko spindulys „r“, kuriuo
juda automobilis.

Schema Nr. 1. „aD“ – įcentrinis pagreitis, „Fo“ – išcentrinė
jėga, „SC“ – automobilio svorio centras, „T“ – automobilio
judėjimo trajektorija, nuo „FB1“ iki „FB4“ – šoninės jėgos
padangų sąlyčio su kelio danga vietose.

Dėl pagreičio „aD“ automobilį veikia išcentrinė jėga „Fo“, nukreipta priešinga pagreičiui
kryptimi. Kad automobilis judėtų lanku, išcentrinė jėga „Fo“ turi būti atsveriama jėgų nuo
„FB1“ iki „FB4“ suma (schema Nr. 1) – jos atsiranda padangų ir kelio dangos sąlyčio vietose.
Jei ši sąlyga neįvykdoma, automobilis išme-
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Kalbant apie automobilio manevringumo charakteristiką, jo judėjimą laikome stabiliu, jei αP ≈ αT.
Aprašymas: 1 – priekinio
rato simetrijos plokštuma,
2 – priekinio rato judėjimo
kryptis, 3 – galinio rato simetrijos plokštuma, 4 – galinio rato judėjimo kryptis,
αP – priekinio rato šoninio
slydimo kampas, αT – galinio rato šoninio slydimo
kampas.
Schema Nr. 3
Kalbant apie automobilio
manevringumo charakteristiką, paprastai slysta jo priekis,
jei αP > αT.
Aprašymas: 1 – priekinio
rato simetrijos plokštuma,
2 – priekinio rato judėjimo
kryptis, 3 – galinio rato simetrijos plokštuma, 4 – galinio rato judėjimo kryptis,
αP – priekinio rato šoninio
slydimo kampas, αT – galinio rato šoninio slydimo
kampas.

Schema Nr. 4
Kalbant apie automobilio
manevringumo charakteristiką, paprastai slysta jo galas ,
jei αP < αT.
Aprašymas: 1 – priekinio
rato simetrijos plokštuma,
2 – priekinio rato judėjimo
kryptis, 3 – galinio rato simetrijos plokštuma, 4 – galinio rato judėjimo kryptis,
αP – priekinio rato šoninio
slydimo kampas, αT – galinio rato šoninio slydimo
kampas.

MANEVRINGUMO CHARAKTERISTIKOS TIPAI
Stabilus judėjimas – taip kalbama apie
automobilius, kurių priekinių ir galinių ratų šoninio slydimo kampai yra lygūs.
Paprastai slysta automobilio priekis –
taip kalbama apie automobilius, kurių priekinių ratų šoninio slydimo kampas „αP“ didesnis
už galinių ratų šoninio slydimo kampą „αT“
(schema Nr. 3). Kad išlaikytų norimą judėjimo
trajektoriją, vairuotojas privalo padidinti priekinių ratų pasukimo kampą.
Paprastai slysta automobilio galas – taip
kalbama apie automobilius, kurių priekinių
ratų šoninio slydimo kampas „αP“ mažesnis
už galinių ratų šoninio slydimo kampą „αT“
(schema Nr. 4). Kad išlaikytų norimą judėjimo
trajektoriją, vairuotojas privalo sumažinti priekinių ratų pasukimo kampą.

AUTOMOBILIŲ MANEVRINGUMO CHARAKTERISTIKOS IR VAIRAVIMO SAUGUMAS
Prieš keliolika metų vyravo nuomonė, kuri,
beje, pasitvirtino ir praktiškai: automobilių su
priekiniais varančiaisiais ratais paprastai slysta
priekis (nuotr. 5), o automobilių su galiniais
varančiaisiais ratais (ypač tada, kai variklis
yra jo galinėje dalyje) paprastai slysta galas

A KTUA LIJO S

parinkimo atsižvelgiant į jų charakteristikas,
taip pat konstrukcinių automobilio pakabos
ypatumų, pavyzdžiui, nuo ratų išdėstymo
geometrijos ir jos pakitimų veikiant šoninėms
jėgoms. Šiais laikais tai, kurie ratai varantieji ir
kur yra variklis (priekyje ar gale), jau neturi didesnės įtakos manevringumo charakteristikai.
Nuotrauka Nr. 5

Nuotrauka Nr. 6

(nuotr. Nr. 6).
Tačiau šiuo metu netgi tokių modelių
su galine pavara kaip „Porsche“, BMW ar
„Mercedes“ mėgėjai su nuostaba pastebi, kad,
kalbant apie senesnius šių automobilių modelius, staiga paspaudus akseleratoriaus pedalą
nublokšdavo automobilio galą, o šiuolaikinių
modelių paprastai slysta priekis netgi tada, kai
išjungta ESP sistema. Kas atsitiko, kad taip yra?
O atsitiko štai kas. Automobilių gamintojai,
atsižvelgdami į vairavimo saugumą, pripažino,
kad lengvieji automobiliai turi judėti stabiliai
ir tik labai nežymiai gali slysti priekis. Kaip tik
dėl šios priežasties šiuolaikiniai automobiliai
projektuojami tokiu būdu, kad normaliomis
vairavimo sąlygomis (žr. skyrelį „Kas yra auto-

(ypač slidžiame kelyje). Jeigu ir tai nepadeda
sukontroliuoti automobilio sukant, galima pristabdyti:
•
Automobilius be ABS sistemos – lengvai,
kad nebūtų užblokuoti priekiniai ratai.

Nuotrauka Nr. 7

•

Automobilius su ABS sistema, jei reikia,
galima netgi stipriai (tai padaryti nesunku), nes ABS sistema reguliuoja automobilio stabdymo jėgą taip, kad vairuotojas
galėtų suvaldyti transporto priemonę.

VEIKSNIAI, LEMIANTYS MANEVRINGUMO
CHARAKTERISTIKĄ
Automobilio manevringumo charakteristika tampa nebe tokia pati keičiantis šiems
veiksniams:
•

Priekinių ratų nustatymo kampui (kai
vairuotojas staigiau arba lėčiau pasuka
vairą, didesniu arba mažesniu kampu),

•

automobilio pagreičio krypčiai ir dydžiui
arba tik dydžiui (vairuotojas labiau ar mažiau intensyviai stabdo automobilį arba
automobilis greitėja),

•

automobilio apkrovos išdėstymui,

•

sukamajam momentui (turima omenyje
automobiliai su visais keturiais varančiaisiais ratais),

•

padangų sukibimo laipsniui,

•

oro slėgiui padangose.

Be to, slysdamas automobilis ir toliau juda
ta pačia kryptimi.
Jei paprastai linkęs slysti automobilio galas
(sukant slysta galiniai ratai), vairuotojas privalo

Nuotrauka Nr. 8

Nuotrauka Nr. 10

Nuotrauka Nr. 9

mobilio manevringumo charakteristika?“), kai
kelio danga neslidi ir šoninis pagreitis lygus
6 m/s², paprastai turėtų slysti automobilio
priekis. Didėjant šoniniam pagreičiui toks
priekio slydimas turi išlikti pastovus, o paskui
tolygiai augti. Jei situacija pasikeis ir ims slysti
galas, esant didelėms šoninio pagreičio reikšmėms, automobilis gali tapti nevaldomas.
Kaip atskleidė vairuotojų apklausų rezultatai,
dauguma tikisi, kad slys būtent automobilio
priekis, nes taip lengviau jį suvaldyti. Kai automobilis, kurio paprastai slysta priekis, nesilaiko norimos trajektorijos, pakanka tiesiog
padidinti ratų posūkio kampą, ir per posūkį jis
bus stabilus (jei padangos ne per daug nusidėvėjusios). Jei nepakanka padidinti posūkio
kampo, kad būtų galima sukontroliuoti automobilio slydimą, tada reikia truputį atleisti
numintą greičio pedalą, bet jokiu būdu ne visiškai, nes priekinių ratų slydimas nesumažės

pasukti vairą priešinga slydimui kryptimi – tai
ne kiekvienam įprasta ir reikalauja papildomų
įgūdžių bei treniruočių. Paslydus galiniams ratams ir automobiliui apsisukus aplink savo ašį,
vairuotojas žiūri į priešingą pusę, negu juda
automobilis.
Pasaulinio ralio čempiono ir „Porsche“ firmos patarėjo Walterio Rohrlio teigimu, vairuoti automobilį su galinių ratų pavara sudėtingiau – reikia daugiau patirties ir sugebėjimų,
tačiau tokią transporto priemonę galima
tiksliau valdyti. Tai užtikrina didesnį saugumą
ekstremaliose situacijose.

NUO KO PRIKLAUSO AUTOMOBILIO MANEVRINGUMO CHARAKTERISTIKA?
Automobilio manevringumo charakteristika priklauso nuo pašalinių veiksnių, veikiančių
automobilį (vėjo, kelio dangos ir t. t.), padangų

Pabaigoje verta pažymėti, kad tiek automobiliai su priekiniais (nuotr. Nr. 7), tiek su
galiniais varančiaisiais ratais (nuotr. Nr. 8) per
posūkį gali važiuoti stabiliai. Automobilį, kurio
galas linkęs lengvai slysti (ypač esant dideliems šoniniams pagreičiams) galima „priversti
elgtis“ kaip ir tą, kurio linkęs slysti priekis (nuotr. Nr. 9), o automobilį su priekiniais varančiaisiais ratais, kurio linkęs slysti priekis, galima
„priversti elgtis“ kaip tą, kurio labiau slysta galas (nuotr. Nr. 10).

Kuris būdas kokiam
vairuotojui
priimtiniausias,
kiekvieno asmeninis
reikalas – tai
pirmiausia lemia
konkrečios vairavimo
aplinkybės.
Aktualijos
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PNEUMATINĖS
PAKABOS KOMPRESORIAI
„Premium“ klasės automobiliams vis dažniau naudojama pneumatinė pakaba.
Ji padeda automatiškai keisti automobilio
kėbulo padėtį ir aukštį priklausomai nuo važiavimo sąlygų ir greičio. Pakeitus aukštį svorio
centras perkeliamas į žemesnį tašką, o tai žymiai pagerina automobilio stabilumą, sumažėja išilginiai ir skersiniai svyravimai.
Važiuojant didesniu greičiu, pvz., greitkeliu,

papildomai pagerėja aerodinaminės automobilio savybės – jis būna stabilesnis kelyje, o sumažėjęs oro pasipriešinimas turi įtakos degalų
sąnaudoms.
Šios sistemos pagrindą sudaro elektrinis
kompresorius, suslėgtą orą nukreipiantis į
amortizavimo kolonas ir pneumatinės pakabos kameras. Kompiuteris gauna duomenis iš
daviklių, esančių ant abiejų ašių, ir reguliuoja

Pakabos kompresorius
„Mercedes-Benz“, R klasės.
Kodas – LAU 41.0001.

Pakabos kompresorius
„BMW E 61“.
Kodas – LAU 41.0002.

Pakabos kompresorius
„Range Rover“.
Kodas – LAU 41.0003.

Pakabos kompresorius
„Mercedes-Benz“, V klasės.
Kodas – LAU 41.0004.

Pakabos kompresorius
„Audi A6“.
Kodas – LAU 41.0005.

Pakabos kompresorius
„Mercedes-Benz“, E klasės“.
Kodas – LAU 41.0006.

• Kodas CQ1010027. Įtampos reguliatorius

Elektroninių sunkvežimių
dalių „CQ Car Equipment“
naujienos:
• Kodas CQ1010003. Įtampos reguliatorius

„Bosch“ 1-197-311-304, „Mercedes“ 002-15484-06, „Renault“ 5001831960, „Scania“ 117253,
„Volvo“ 1625880, 28,5 V – „Mercedes“, „Scania“.
Kodas CQ1010008. Įtampos reguliatorius
„Bosch“ 1-197-311-300 / 301 / 306 / 307 –
„Mercedes“, „Volvo“, „Atlas Copco“, „Caterpillar“,
„Fuchs“, „International“, „Iveco“.
Kodas CQ1010016. Įtampos reguliatorius
„Bosch“ 0-192-053-003 / 009 / 012 / 014 / 025,
1-197-311-315, 9-190-457-001, 28,1 V (32 mm) –
MAN BUS, „Mercedes“.
Kodas CQ1010021. Įtampos reguliatorius
„Bosch“ 0 272 220 217, 1 197 311 554, 1 197 311
558 – MAN 81 25601 0025, MAN, 24 V, MAN E,
F, M 2000, TGA.

•
•
•
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kiekvienos amortizavimo kolonos darbą atskirai.
Pneumatinė pakaba užtikrina nekintamą
automobilio aukštį – nesvarbu, ar automobilis
su kroviniu, ar be. Jeigu su kroviniu, sistema
pakelia slėgį pakabos kamerose. Kai automobilio apkrova sumažėja, pvz., išlipa keleiviai, iš
pakabos kamerų oras išleidžiamas.

Aktualijos

„Valeo“ 590536, 940038173, ZV 3729, A14N100 /
119 / 196 – VOLVO COMMERCIAL F 10, 12, FL 6,
7, 10, N 12 (nuo 1978 m. gruodžio).
Kodas CQ2010377. Starterio bendeksas
BOSCH 2006202010 / 011, ROZ.000137 – SCANIA, SERIA 4.
Kodas CQ2010688. Starterio bendeksas
BOSCH 2-006-209-423 / 438 / 440 – DAF, „International“, KHD, „Volvo“.
Kodas CQ2010813. Starterio bendeksas
BOSCH 2006382018 / 019 / 152 / 156 / 172 –
DAF, DB, MAN, IVECO, SCANIA.
Kodas CQ2010440. Starterio bendeksas
BOSCH 2-006-209-345 / 435 – DAF, „International“, „John Deere“, „Mack Truck“, MAN, „Renault“,
„Volvo“.
Kodas CQ2010182. Bendeksas BOSCH
2006209421 / 436 / 446, 9-001-083-436, ROZ
359, 360, DD serijos starteriai – „Case“, „Claas“,
„Clark“, „Fiat-Allis“, „Hanomag“, „Komatsu“, „Massey Ferguson“, „Mercedes Truck“.

•
•
•
•
•

Papildytas diskinių stabdžių apkabų (suportų)
remontinių komplektų asortimentas.
Asortimentas papildytas daugiau kaip 110
naujų CQ kodų – apkabų (suportų) remontiniai

komplektai, kuriuos sudaro stabdžių cilindriukai ir guminiai elementai.
Dar viena naujiena – tai daugiau kaip
40 naujų galinių apkabų (suportų) remontinių komplektų kodų. Tai lankstai
(šarnyrai), praplėstuvai ir spyruoklės. CQ
stabdžių apkabų (suportų) remontinių
komplektų asortimentas padidintas 150
kodų.
CQ apkabų (suportų) remontinių kodų
iššifravimas:
CQ72… Stabdžių apkabų (suportų) remontinis komplektas – priekis arba galas. Komplektą sudaro stabdžių cilindriukas ir guminiai
elementai. Pvz., CQ720204.
CQ73… Stabdžių apkabų (suportų) remontinis komplektas – galas. Komplektą
sudaro stabdžių cilindriukas, guminiai elementai, lankstas (šarnyras), praplėstuvai. Pvz.,
CQ730204.
Šiuo metu ruošiamas spausdintas „CQ Car
Equipment“ katalogas.
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TAU PRIEINAMA
AUKŠTA KOKYBĖ!

„Cartechnic“ – puiki originalių produktų alternatyva. Šis prekių ženklas jau ilgus
metus yra reiklioje Vokietijos rinkoje, o „ATR International AG“ grupei bendradarbiaujant su žinomiausiais Europos automobilių dalių tiekėjais (iš kurių daugelis priklauso
IAM (Inspired Automotive Marketing) grupei) „Cartechnic“ produkcija tapo žinoma ne
tik visoje Europoje.
Aukšta kokybė
„Cartechnic“ produktai – pirmiausia aukšta kokybė už prieinamą kainą. Tai prekės, skirtos klientams, vertinantiems kokybę ir kartu norintiems sutaupyti. Produktų kokybė patvirtinta daugelio nepriklausomų ekspertų institutų (tokių kaip DEKRA ir pan.), o tyrimų rezultatai skelbiami specializuotuose
leidiniuose. Įsteigus prekių ženklą Europos rinkoje, asortimentas nuolat plečiamas. Šiuo metu siūloma daugiau nei 400 pavadinimų prekių. Tai įvairūs
specialūs tepalai, eksploataciniai skysčiai, aušinimo skysčio koncentratai, cheminės priemonės, skirtos servisams, variklinės alyvos, taip pat lemputės,
akumuliatoriai ir valytuvai. Viena iš „Cartechnic“ sėkmės paslapčių – nuolat didinamas ir plečiamas prekių asortimentas. Papildomas pliusas – tai pakuočių dydžių įvairovė: patogu pasirinkti produktą atsižvelgiant į savo poreikius.

Platus asortimentas
„Inter Cars“ siūlomų „Cartechnic“ prekių asortimentas nuolat plečiamas. Šiuo metu jo pagrindą sudaro tokios produktų grupės:

Cheminiai preparatai, skirti servisams.
	Hidraulinės ir transmisinės alyvos.
		Eksploataciniai skysčiai.
			Montavimo pastos.
				Autokosmetika.
					Variklių alyvos.
				Kondicionierių alyvos.
Šiame straipsnyje norėtume pristatyti kelias produktų grupes: cheminius preparatus, skirtus autoservisams, eksploatacinius
skysčius ir montavimo pastas.
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Cheminiai preparatai, skirti servisams
Didelio lipnumo tepalas (400 ml)

Aerozolinis silikonas (300 ml)

Atlaiko dideles apkrovas, apsaugo nuo korozijos, atsparus vandeniui (taip pat sūriam).
Pritaikymas. Universalus perdavimo mechanizmo, lingių, rankinio stabdžio, pavarų
perjungimo svirtelių, lankstų ir stabilizatorių
tepalas.

Vidinėms ir išorinėms detalėms, antistatinis, sutepa,
bet neriebaluoja, atnaujina, apsaugo nuo dulkių.
Pritaikymas. Taikomas mechaniniams transporto
priemonių mazgams sutepti, pravers kelionėje, poilsiaujant stovyklavietėje ar net sportuojant.
IC kodas – CART00208.

IC kodas – CART00212.
Baltas aerozolinis tepalas su teflonu (300 ml)

Antikorozinis preparatas (300 ML)

Atsparus vandeniui, aukštai temperatūrai, ilgo poveikio. Puikiai saugo nuo korozijos ir nusidėvėjimo.
Pritaikymas. Konservavimo darbams atlikti, taip pat tinka
lingėms, spynoms, sėdynių bėgeliams, stoglangiams, langams, pavarų perjungimo svirtelėms, vyriams, lynams ir t. t.

Suriša rūdis ir kartu tai tepalas su molibdenu
(MoS2).
Pritaikymas. Tirpdo ir pašalina rūdis, sutepa,
apsaugo nuo korozijos.
IC kodas – CART00210.

IC kodas – CART00206.

Stabdžių valymo priemonės
Riebalus pašalinanti priemonė stabdžiams ir sankaboms valyti (500 ml, 5 l, 20 l)
Šį produktą galima vartoti labai plačiai (pvz., variklio detalėms valyti ir t. t.).
Pritaikymas. Standartiškai naudojama stabdžių ir sankabos sistemoms valyti. Greitai išgaruoja. Nuvalo alyvą,
tepalus, purvą ir stabdžių skystį, nepalieka nuosėdų.
IC kodai: CART00201, CART00202, CART00203.

NAUJIENA, APSAUGANTI „IŠ APAČIOS“
Norime pristatyti Jums naują „Cartechnic“ produktą, nuolat saugantį apatinę automobilių kėbulų dalį
nuo korozijos. Tinka lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams ir autobusams.
Panaudojus produktą nuo korozijos ir visiškai išgaravus tirpikliui, ant priemone ištepto kėbulo paviršiaus lieka minkšta (panaši į gumą)
danga, puikiai sauganti nuo mechaninių pažeidimų ir neigiamo atmosferos poveikio.

Produkto savybės:

Kaip naudoti:

Ilgą laiką saugo nuo korozijos;
Sumažina triukšmo lygį;
Nedažomas;
Pagamintas bitumo pagrindu;
Juodos spalvos.

Prieš vartojimą suplakite. Tepamas paviršius turi būti švarus, sausas, neriebaluotas, būtina nuvalyti rūdis. Preparato patogu užpurkšti specialiu pistoletu su 3–6 barų slėgiu. Jei reikia, produktą
galima skiesti. Jis purškiamas ant paviršiaus, kol dangos storis būna pakankamas. Jei reikalinga
storesnė danga, rekomenduojama purkšti keliais sluoksniais (kiekvienas turi išdžiūti). Purškiamas
produktas netyška, nelaša ir netįsta. Užsikimšusį pistoletą galima išvalyti tirpikliu. Laikykite sausoje vietoje, ne žemesnėje kaip +10 ºC ir ne aukštesnėje kaip + 30 ºC temperatūroje. Saugokite
nuo tiesioginių saulės spindulių.
IC kodai: CART00221 – 500 ml, CART00222 – 1000 ml.

Aktualijos
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Eksploataciniai skysčiai
Aušinimo skysčio koncentratas „CARTECHNIC
Universal“ („G11“ tipo)

Aušinimo skysčio koncentratas „CARTECHNIC CT
12 Plus“ („G12“ TIPO)

Tai aušinimo skysčio koncentratas, visus metus apsaugantis variklį, radiatorių ir siurblį nuo žemos temperatūros
poveikio ir korozijos. Šis skystis tinka varikliams, pagamintiems iš ketaus, aliuminio arba šių metalų derinio,
taip pat aušinimo sistemoms iš vario ir aliuminio lydinių.
Specialūs priedai neleidžia susidaryti kalkių nuosėdoms,
be to, skystis neputoja, sumažėja kavitacija (reiškinys,
kai skystyje atsiranda garų ar dujų burbuliukų). Aušinimo skysčio CARTECHNIC „Universal“ sudėtyje nėra
pavojingų medžiagų (azoto, amonio ar
fosforo junginių).

Gaminamas etilenglikolio pagrindu, tinkamas visoms automobilių aušinimo sistemoms, kurioms neleistinos silicio priemaišos. Be to, šis produktas tinka varikliams, pagamintiems iš ketaus, aliuminio arba šių metalų derinių, taip
pat aušinimo sistemoms iš vario ir aliuminio lydinių, varikliams iš lengvųjų metalų lydinių, taip pat tiems, kuriems
būtina aliuminio apsauga veiktiant aukštai temperatūrai. Aušinimo skysčio koncentratą „CARTECHNIC CT 12
Plus“ galima maišyti su dauguma kitų aušinimo skysčių,
pagamintų etilenglikolio pagrindu. Sudėtyje nėra pavojingų medžiagų (azoto, amonio ar fosforo junginių).

Pritaikymas. Negalima naudoti gryno
– skiesti reikia tokiu santykiu, koks nurodytas lentelėje.
Talpa: 1,5 l, 5 l, 20 l, 60 l, 200 l.
IC kodai: CART999 – 1,5 l, CART999 –
5 l, CART999 – 20 l, CART999 – 60 l ,
CART999 – 200 l.

Skysčiai langams nuplauti

„Cartechnic“ siūlo šiuos
koncentratus langams nuplauti

Žieminiai koncentratai

TaLPA

INTER CARS KODAS

Neužšąlantys citrinų aromato skysčiai langams ir žibintams su
aktyviais priedais apsaugo apiplovimo sistemą, kad ši neužšaltų. Sudėtyje nėra metanolio. Saugūs aplinkai: greitai suyra,
atitinka Vokietijos saugos normas (German designation WRMG).

0,5 l

CART MA5571476

1l

CART MA5571484

5l

CART MA5571492

20 l

CART MA5571518

60 l

CART MA5571526

200 l

CART MA5571534

Savo asortimento sudėtyje „Inter Cars“ turi žieminio langų
skysčio koncentratą visose pakuotėse, kokias tik gali pasiūlyti
„Cartechnic“. Taigi reikiamą tūrį galės pasirinkti bet kuris pirkėjas – nuo eilinio vairuotojo iki didelio autoserviso.

Montavimo pastos
Norint profesionaliai sumontuoti padangas, reikalinga speciali pasta – ja padengiama padangos dalis, besiliečianti su ratlankiu, taip pat ir pats ratlankis. Tokią
pastą siūlo „Cartechnic“. Ji skirta lengvųjų automobilių ir mikroautobusų padangoms montuoti. Pasta nereaguoja nei su guma, nei su plienu, nei su aliuminiu.
Jos sudėtyje nėra silikono ir kitų kenksmingų riebalinių sudedamųjų dalių. Priemonė pasižymi puikiomis slydimo savybėmis – taip galima greičiau sumontuoti
ir demontuoti padangas, sumažėja rizika jas pažeisti. Pasta greitai džiūsta, tad
padanga ir ratlankis tvirtai sukimba. Be to, priemonė malonaus kvapo, sudėtyje
nėra kenksmingų sudedamųjų dalių, ji nepavojinga aplinkai. Įvairių „Cartechnic“
pastų asortimentas nuolat didinamas.
Pritaikymas. Skirta lengviesiems automobiliams ir
mikroautobusams.
Talpa – 5 kg.
IC kodas – CARP5.

34

Pritaikymas. Negalima naudoti gryno – skiesti reikia
tokiu santykiu, koks nurodytas lentelėje.
Talpa: 1,5 l, 5 l, 20 l, 60 l, 200 l.
IC kodai: CART999 CT12 PLUS – 1,5 l, CART999
CT12 PLUS – 5 l, CART999 CT12 PLUS – 20 l,
CART999 CT12 PLUS – 60 l, CART999 CT12 PLUS –
200 l.

Aktualijos

Priemonė
nesandarumams
nustatyti
Aerozolis, skirtas dujų nuotėkiui
nustatyti (400 ml). Su šia priemone
lengvai, taupiai ir saugiai nustatysite nesandarumus.
Pritaikymas. Dėl specialios vožtuvo konstrukcijos aerozolis gali būti
naudojamas sunkiai prieinamose
vietose.
IC kodas – CART00213.

NAUJIENOS

Aktualijos
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PIGIAU NEI „PREMIUM” KLASĖS,
BET VIS TIEK KOKYBIŠKAI!

Visoje automobilizmo srityje jau atėjo tokie laikai,
kai netgi geriausi „Premium“ klasės gamintojai KOMPLEKTUOJA supaprastintus, pigesnius modelius, kad galėtų išsilaikyti rinkoje. Šių modelių kokybė prilygsta
brangesniems jų analogams, bet supaprastinus gaminių konstrukciją ir apribojus komplektaciją, tampa
įperkami daug platesnei pirkėjų grupei. Puspriekabių
gamykloje „Feber“ tokią prekių grupę sudaro nauja
serija „Green Eco“ – ji per gana trumpą laiką sulaukė
didelio pripažinimo savo srityje.
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Puspriekabių gamykla „Feber“, priklausanti
„Inter Cars“ grupei, – pripažinta gamintoja.
Naudodamasi milžinišku savininko – įmonės
„Inter Cars“, didžiausios automobilių dalių platintojos Vidurio Europoje, – potencialu, „Feber“
jau keletą metų siūlo aukščiausios kokybės
puspriekabes, sukomplektuotas iš geriausių
Europoje gaminamų komponentų. Tai viena iš
priežasčių, kodėl „Feber“ puspriekabės yra šios
kategorijos „Premium“ klasės produktai, tačiau
už aukščiausios kokybės produkciją reikia ir
mokėti atitinkamai. Kaina ekonomikos sunkmečiu daugumai būna per didelė. Taigi, galvodami apie pirkėjus, kurie pasiryžę įsigyti kokybiškos produkcijos su „Inter Cars“ logotipu,
tačiau jų finansinės galimybės ribotos , „Feber“
sukūrė naują puspriekabių seriją „Green Eco“ –
tai „Premium“ klasės puspriekabių pigesnė alternatyva.„Green Eco“ techniniai duomenys nė
kiek ne prastesni nei standartinės „Feber“ pro-

NAUJIENOS

dukcijos. Savaime kyla klausimas, kaip pavyko
išlaikyti aukštą produkcijos kokybę ir kartu sumažinti jos kainą.

100 SKIRTUMŲ
Puspriekabės „Green Eco“ skiriasi nuo standartinių „Feber“ puspriekabių maždaug šimtu detalių. Vienas iš pagrindinių skirtumų –
tai „Green Eco“ produkcijai gaminti naudojamos medžiagos. Pirmiausia vietoje anksčiau naudoto „Hardox“ ir „Domex“ plieno

dabar pasirenkamas „Ruukki Raex“ ir „Optim“. Šis plienas pasižymi labai panašiomis savybėmis kaip ir anksčiau naudotas,
tačiau jis gaminamas visai kitomis technologijomis, tad žymiai skiriasi kaina –
apie 2 500 litų „Ruuki Reax“ plieno naudai
(pačios puspriekabės rėmas sveria apie 2 000
kg). Be to, keičiant medžiagas buvo pakeista
puspriekabės rėmo konstrukcija – jos svoris
sumažintas 52 kg, o tai reiškia, kad 52 kg padidintas leidžiamas puspriekabe gabenti svoris.
Taip pat iš kitos medžiagos, negu buvo
naudojama „Premium“ klasės puspriekabėms
gaminti, padarytas aliumininis rėmas. Vietoj
„Alcoa 5083H111“ naudojamas toks pat italų
bendrovės lydinys, jis apie 100–200 eurų už
toną pigesnis. Verta pažymėti, kad aliuminio
lydinys gaminamas remiantis tomis pačiomis
normomis kaip ir „Alcoa“, su juo atliekami tie
patys tvirtumo ir lenkimo bandymai, tad visiškai atitinka visus tarptautinių sertifikatų
reikalavimus. Beje, jį pagaminus sutaupoma
apie 1 500 litų. Kitas skirtumas – supaprastinta
slenksčio konstrukcija, pritvirtinta prie priekinės puspriekabės sienelės, o ne prie rėmo,
kaip tai buvo daroma anksčiau. Kaip teigia
įmonės „Feber“ gamybos specialistai, nėra visiškai jokių priežasčių abejoti dėl naujai gaminamų puspriekabių patvarumo.
Toliau kalbant apie skirtumus būtina pabrėžti, kad standartinėse IC puspriekabėse
montuojamas stiprintuvas „Hyva“ buvo pakeistas to paties gamintojo, tačiau žemesnės
klasės stiprintuvu. Pagrindinis skirtumas tas,
kad specialiai puspriekabėms „Green Eco“
buvo suprojektuotas stiprintuvas, veikiantis

mažesniu slėgiu. Tačiau labai norint įmanoma pakeisti stiprintuvo riebokšlius (gaminiui
taikoma garantija išlieka) – stiprintuvas gali
dirbti ir didesniu slėgiu. Kad ir kaip ten būtų,
pakeistas stiprintuvas padėjo sutaupyti dar
kelis šimtus litų.
Puspriekabės „Green Eco“ dažomos kitaip
nei „Premium“ klasės – tai irgi padėjo sutaupyti dar apie 500 litų. „Green Eco“ puspriekabės
nelakuojamos laku, suteikiančiu žvilgesio. Apsiribojama tik gruntu, dažų pagrindu ir pagrindiniais dažais, kuriuos gamina vienas iš geriausių Lenkijos dažų gamintojų – „Novol“. Nors
dažų sluoksnis plonesnis, tačiau tikrai patikimai apsaugo nuo korozijos. Šis faktas
buvo patvirtintas bandymų rezultatais
specialioje druskos kameroje. Garantija
dažytiems paviršiams išliko ta pati kaip
ir „Premium“ klasės produkcijai – 2 metai
(galima pratęsti iki 3 metų).
Taip pat buvo apkarpytas ir puspriekabės tento gamybos biudžetas.
Vietoj 700 g vienam kvadratiniam centimetrui (700 g / cm²) medžiagos dabar
naudojama 600 g. Tačiau tai tikrai geras
rodiklis, nes dauguma puspriekabių gamintojų naudoja standartinius tentus –
500 g / cm². Taip buvo sutaupyta dar apie
150 litų, taip pat ir nemažai vairuotojų jėgos.
Juk plonesnį, lengvesnį ir ne tokį standų tentą
daug paprasčiau išskleisti ar sudėti.
Be to, buvo pakeistos puspriekabių „Green

už „Continental“ – apie 200 litų už 1 vnt. (skirtumas – maždaug 1 400 litų nuo visos puspriekabės kainos). Be to, „Green Eco“ puspriekabėms gaminti naudojami pigesni ratlankiai,
be gaubtų ir apsaugų, o tai sudaro dar apie
500 litų.
Gaminant naujas priekabas, buvo žymiai
pakeista EBS sistema. „Feber“ gaminamose
„Premium“ klasės priekabose naudojama
4S2M sistema, o tai reiškia, kad EBS sistemos
davikliai ir moduliatoriai yra prie visų keturių
puspriekabės ratų. „Green Eco“ puspriekabėse naudojama 2S2M sistema – t. y. sistemos
davikliai ir moduliatoriai yra tik prie dviejų
ratų. Beje, labai įdomus faktas tas, kad Europoje 2S2M sistema kur kas populiaresnė negu
4S2M. „Mercedes-Benz“ klientų pageidavimu
apie 90 proc. iš visų parduodamų puspriekabių ašių yra su 2S2M sistema ir tik vos 10 proc.
su 4S2M. Taigi vėl sutaupoma apie 400 litų. Be
to, pakeisti ir puspriekabės stabdžių stiprintuvai. Vietoj brangesnių „Knorr“ gamintojo naudojami pigesni „Haldex“ stiprintuvai.
Be abejo, stengiantis, kad produkto savikaina būtų kaip įmanoma mažesnė, neapsieita ir
be kai kurių supaprastinimų. Pvz., „Green Eco“
puspriekabėse vietoj aliumininių buferių naudojami plieniniai, pats kėbulas nešildomas,
nėra galimybės prie puspriekabės pritvirtinti
vilkimo kablio. Be to, puspriekabės „Green
Eco“ turi mažiau gabaritinių žibintų nei „Premium“ klasės. Vietoj standartinių penkių šo-

Eco“ atraminės kojos „Jost“ – dabar padas ne
išlietas, o suvirintas. Jos net 11 kg lengvesnės
už senesnes atramines kojas.

ninių žibintų yra po tris ant kiekvieno šono, o
galiniai – tai senesni „Hella“ žibintai be permatomų gaubtų.

„SAVA“ VIETOJ „CONTI“

ŽYMIAI PIGESNĖS

Šiais išvardytais pakeitimais sąrašas dar
nebaigiamas. Iš jų reikėtų paminėti itin svarbų dalyką – mažinant puspriekabių kainą
pasirinktos pigesnės, bet labai kokybiškos
padangos. Vietoj standartiškai „Premium“ klasės puspriekabėse naudojamų „Continental“
padangų pasirinktos „Sava“. Jos daug pigesnės

Taigi visą „Green Eco“ grupę sudaro įvairios
talpos (33, 37, 39 ir 45 kub. m) puspriekabių
modeliai. Galima pasirinkti pageidaujamą
puspriekabės kėbulą, galinį bortą. Nepriklausomai nuo kubatūros „Green Eco“ serijos puspriekabės žymiai pigesnės negu „Feber“ gaminamos standartinės „Premium“ klasės.

Aktualijos
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PATOGU,
NAUDINGA
PAPRASTA!
PATOGU, NAUDINGA, PAPRASTA!
Mūsų programa – Jūsų kompiuteryje
Autoservisų darbuotojams, atsakingiems už prekių tiekimą,
tenka nelengvas darbas – reikia sužiūrėti, kad klientas laiku
gautų prekes, kad nieko netrūktų. O užsakymų kartais būna labai daug ir visi nekantrauja... Taigi toks darbas išties atima labai
daug laiko. Tokiu atveju į pagalbą verta pasitelkti programą
„IC katalog“. Šį kartą būtent ir apžvelgsime tas jos funkcijas, kurios labiausiai palengvins sunkų kasdienį autoservisų darbuotojų, atsakingų už prekių tiekimą, darbą.
Apie pagrindines „IC katalog“ programos savybes jau skaitėte
pirmame žurnalo numeryje, tad dabar norime supažindinti su
didesnėmis programos galimybėmis, t. y. sužinosite, kaip siųsti
užsakymus, juos peržiūrėti ir kaip parsisiųsti sąskaitas. Visoms
šioms funkcijoms atlikti Jums reikės įdiegto „IC katalogo“ su veikiančiomis prekybos sąlygomis (Jūsų nuolaidomis) ir interneto.

NAUJAS UŽSAKYMAS
Norėdami sukurti naują užsakymą, programoje pasirinkite
Užsakymai > Naujas. Apačioje atsiras eilutė su užsakymo
numeriu, užsakytų prekių kiekiu ir užsakymo verte (didmena
ir mažmena). Prekių sąraše susiraskite reikiamą prekę, spustelėkite ant jos pavadinimo du kartus pele arba spauskite Ctrl +
Enter. Atsidariusiame lange parašykite norimą kiekį ir pasirinkite OK. Tokiu būdu susirinkite visas reikiamas prekes. Jei suklydote ar persigalvojote ir prekę norite pašalinti arba sumažinti kiekį, ant tos pačios prekės pavadinimo vėl paspauskite
du kartus pele ir pataisykite skaičių. Prekių sąrašo dešiniajame
stulpelyje galite matyti Jūsų užsakytų prekių kiekį.
Norėdami peržiūrėti užsakytas prekes pasirinkite Užsakymai > Peržiūra. Viršutinėje dalyje matysite visus savo sukurtus užsakymus, o apačioje – pasirinkto užsakymo turinį.
Naudodamiesi viršutine parinkčių juosta galite išsispausdinti,
eksportuoti arba ištrinti savo užsakymą. Galutinai užbaigę išsiųskite jį internetu arba el. paštu.

UŽSAKYMŲ PERŽIŪRA
Išsiuntę užsakymą jo statusą galite stebėti naudodamiesi funkcija Užsakymai > Visi užsakymai „Inter Cars“. Čia
galite matyti visus savo užsakymus, išsiųstus internetu arba
sukurtus vadybininkų. Pasirinkę norimą užsakymą ir apačioje
spustelėję „Detalesnis užsakymas“ matysite visas užsakytas prekes, jų kiekius ir kainas. Užsakymą galite perkelti į failą,
apačioje pasirinkite „Eksportuoti“.
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NAUJIENOS

PREKIŲ KIEKIAI
Vienas dažniausiai klientų užduodamų klausimų – apie
prekių kiekius sandėliuose. Spustelėję „Prieinama online“
(arba Ctrl + I) pamatysite, kiek tam tikrų prekių yra sandėliuose. Atsidariusiame lange pasirinkę „Parodyti prekių prieinamumą PL“ galite gauti informacijos apie prekių kiekius
Lenkijos sandėliuose. Kol užsakytos prekės bus atgabentos iš
kitų Lenkijos sandėlių, gali užtrukti iki savaitės, todėl užsakymą perduokite kuruojančiam vadybininkui, o ne siųskite naudodamiesi „IC katalogu“.

SĄSKAITŲ KONTROLĖ IR PARSISIUNTIMAS
Naudodamiesi „IC katalogu“ galite matyti ir parsisiųsti visas
Jums išrašytas sąskaitas ir kontroliuoti kredito limitą. Pasirinkite Ryšiai > Parsiųsk sąskaitas iš „Inter Cars“. Atsidariusiame lange pasirinkite laikotarpį, per kurį buvo išrašytas
dokumentas. Sąraše galite matyti visus pirkimo dokumentus
ir jų numerius, datas, sumas, mokėjimo būdus ir mokėjimo
terminus. Sumos, pažymėtos raudonai, reiškia uždelstas apmokėti sąskaitas, oranžine spalva – mokėjimo diena yra šiandien, geltonai – neapmokėtas sąskaitas, kurių mokėjimo data
ateityje. Sąrašo viršuje taip pat galite matyti suteiktą kredito
limitą ir jo likutį.
Norėdami perkelti sąskaitą į failą, pasirinkite dokumentą ir
apačioje spustelėkite „Paimk dokumentą“. Atsidariusiame
lange matysite visas užsakytas prekes. Kairėje pasirinkite norimą formatą (XML, DBF, TXT, XLS), žemiau nurodykite vietą
diske, kur įkelti failą, ir pasirinkite „Eksportuok“.

Užsakymo siuntimas internetu
Pasirinkite Užsakymai > Peržiūra ir pažymėkite norimą
siųsti užsakymą. Tada viršutinėje parinkčių juostoje paspauskite „Išsiųsti“ ir pasirinkite „Online“. Jei reikia, įrašykite prisijungimo duomenis. Atsidariusiame lange išsirinkite mokėjimo būdą (grynais ar pavedimu) ir tai, kaip gausite prekes
(ar jos bus pristatytos sutartyje nurodytu adresu, ar atsiimsite
patys). Komentaro langelyje galite pridėti pastabas vadybininkui. Baigę pasirinkite OK ir užsakymas bus išsiųstas. Atsidariusiame užsakymų lange, stulpelyje „Patvirtinta“, pažymėkite varnelę – šalia atsiras išsiuntimo data. Atšaukti išsiųstą
užsakymą galite tik susisiekę su savo vadybininku.

Užsakymo siuntimas el. paštu
Pasirinkite Užsakymai > Peržiūra ir pažymėkite norimą
išsiųsti užsakymą. Viršutinėje parinkčių juostoje pasirinkite
„Išsiųsti“, tada – „El. paštu“ ir, jei operacinėje sistemoje turite nustatytą el. pašto programą (pvz., „Microsoft Outlook“
arba „Outlook Express“), automatiškai turi atsidaryti naujas
laiškas, kur teliks įrašyti filialo el. pašto adresą (jį sužinosite paklausę vadybininko) ir išsiųsti. Jeigu langas su suformuotu užsakymu el. pašte neatsidaro, o Jūs turite galimybę pasitikrinti
el. paštą internetu, užsakymą galite perkelti į failą ir jį išsiųsti.
Tokiu atveju užsakymų lange pasirinkite „Į failą“, nurodykite
vietą diske, kur perkelti užsakymą, ir pasirinkite OK. Programa
sukurs 3 failus, iš kurių mums reikia tik TXT formato – jį išsiųskite el. paštu arba kitais būdais (pvz. „Skype“).

Aktualijos
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AutoservisŲ įranga
Padangų montavimas ir ratų balansavimas
Padangų montavimas – tai viena iš populiariausių Jūsų automobilio remonto rūšių. Mūsų
keliuose visada yra didelė galimybė pažeisti
padangas, o tada jas reikia skubiai sutvarkyti,
pakeisti ir subalansuoti. Net vasarines pakeisti
į žiemines, kas atrodo taip įprasta, iš tiesų nėra
lengva – reikia žinių ir įgūdžių, o tai gali turėti
tik patyręs meistras.
Svarbiausias ir reikšmingiausias aspektas
padangų montavimo darbams atlikti – pro-

fesionali montavimo įranga. Būtent ji lemia
darbų kokybę, greitį ir patikimumą. Mums
svarbu, kad klientas būtų patenkintas, todėl
naudojame kokybiškiausią padangų montavimo įrangą ir taip pasiekiame geriausių darbo
rezultatų.
EVERT įranga apima didžiulę papildomų
įrenginių gamą – jie palengvina ir pagreitina
darbo procesą. Plačiai naudojami adapteriai,
įrenginiai, palengvinantys nedidelio profilio
padangų montavimą, staklės su pasukamuoju stalu, staigaus pripūtimo funkcija (darbas

atliekamas greičiau). Įvairūs plastikiniai apsauginiai antdėklai sumažina galimybę pažeisti
ratus. Yra papildomų įrenginių, žymiai palengvinančių motociklų ratų montavimą. Verta
atkreipti dėmesį į daugiafunkces balansavimo
stakles, padedančias įveikti įvairias užduotis,
susijusias su motociklų ir lengvųjų sunkvežimių ratų balansavimu. Naudojamos EVERT
balansavimo staklės suteikia galimybę pusiau
automatiškai išmatuoti rato parametrus – taip
darbas irgi atliekamas greičiau.

„EVERT” padangų montavimo IR Ratų balansavimo staklės
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EVERT 895 IT+ PL338 / 885 IT + PL 338

EVERT 885 IT-2

EVERT LC 890

Aukščiausios klasės padangų montavimo staklės,
komplektuojamos su pagalbiniu įrengimu žemo profilio ir „Run & Flat“ padangoms montuoti, turi įdiegtą
staigaus pripūtimo sistemą, galima montuoti iki 28
colių diametro ratlankius.

Automatinės dviejų greičių ratų montavimo staklės
turi įdiegtą staigaus pripūtimo sistemą, galima montuoti iki 23 colių diametro ratlankius.

Pusiau automatinės ratų montavimo staklės, galima montuoti iki 23 colių diametro ratlankius.

EVERT CB 968 B

EVERT CB 998 B

EVERT CB 956 B

EVERT CB 900 B

Aukščiausios klasės ratų balansavimo staklės komplektuojamos su skystųjų kristalų
monitoriumi, 5 funkcijos ALU, automatinis
kalibravimas, diagnostika, galima montuoti
ratlankius, kurių:

diametras – nuo 10 iki 30 colių,

plotis – nuo 1,5 iki 20 colių,

maksimalus rato svoris – 75 kg.

Aukščiausios klasės ratų balansavimo staklės komplektuojamos su skystųjų kristalų
monitoriumi, 4 funkcijos ALU, automatinis
kalibravimas, diagnostika, galima montuoti
ratlankius, kurių:

diametras – nuo 10 iki 24 colių,

plotis – nuo 1,5 iki 20 colių,

maksimalus rato svoris – 65 kg.

Geriausias kokybės ir kainos santykis,
LED monitorius, 4 funkcijos ALU, automatinis kalibravimas, diagnostika, galima montuoti ratlankius, kurių:

Ekonominės klasės ratų balansavimo
staklės, 3 funkcijos ALU, automatinis kalibravimas, diagnostika, galima montuoti
ratlankius, kurių:

Aktualijos





diametras – nuo 10 iki 30 colių,
plotis – nuo 1,5 iki 20 colių,
maksimalus rato svoris – 75 kg.





diametras – nuo 10 iki 30 colių,
plotis – nuo 1,5 iki 20 colių,
maksimalus rato svoris – 75 kg.
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„Bosch“ diagnostikos ir serviso įranga
„Bosch“ grupės įmonių gaminamos transporto priemonių diagnostikos ir remonto įrangos gama išsiskiria laiko patikrinta kokybe, yra saugi, patogi
naudoti ir, žinoma, labai plati. Prioritetus ir akcentus atsižvelgdamas į savo dirbtuvėje atliekamų darbų ir siūlomų paslaugų specifiką dėlioja pats
klientas. Skaitytojų dėmesiui norime pasiūlyti šios gamos apžvalgą. Kadangi apimtis nemaža, tad paskirstysime per keletą leidinio numerių.

„EVB” informacijos nuskaitymo prietaisai „KTS”
Šiuolaikinis automobilis – tai praktiškai kompiuterių tinklas ant ratų, todėl modernią serviso dirbtuvę sunku įsivaizduoti be tam tikrų prietaisų.
Pastaruoju metu net ir tam tikri darbai, iki šiol buvę mechaniniai (pavyzdžiui, stabdžių remontas arba stabdžių skysčio keitimas), negali būti atlikti
be tinkamo diagnostikos prietaiso – reikalingi kokybiški ir veiksmingi valdymo blokų duomenų nuskaitymo įrenginiai. „Bosch“ gamina būtent tokius
prietaisus – tai KTS serija. Kalbant apie šią įrangą, negalima nepaminėti kai kurių jos savybių:
 Tai visuotinai pripažintas rinkos lyderis.
 Naujoviški ir ateities permainų nebijantys prietaisai (dėl keičiamo vidinio OBD sąsajos adapterio).
 Naudojami su keturis kartus per metus atnaujinamu programiniu „ESI[tronic]“ paketu.
 Prietaisus paprasta prijungti prie automobilio (KTS tipo jungtis).
 Patikimas ryšys dėl multiplekserio ir adapterių jungčių su atpažįstama naudojimo funkcija: K ir L duomenų perdavimo linijos, SAE ir
CAN protokolai gali būti sujungti su bet kuriais OBD jungties gnybtais.
 Gerai apgalvota diagnostinių kanalų koncepcija užtikrina, kad multiplekseris valdomas patikimai, o EVB paieškos režimas bus automatinis.

KTS 200

KTS 670 SERIJA

Paprastas nuskaitymo prietaisas priežiūros darbams atlikti.

Nauja patogi sistema, skirta kompleksinei valdymo
blokų diagnostikai atlikti.









Sistema itin greita ir tiksli dėl patobulinto multimetro
ir naujos 2 kanalų oscilografo matavimo technologijos.
Tikslesnį gauto signalo atvaizdavimą užtikrina žymiai
aukštesnis atrankos ir duomenų perdavimo dažnis,
aukštesnė „x” nuokrypio raiška.
Paprastesnis gedimų nustatymas dėl didesnės gaunamo signalo varžos.




Patikimas automobilio atpažinimas.
Paprasta ir aiški valdymo parinkčių struktūra.
Valdymo mygtukai išdėstyti taip, kad prietaisą galima valdyti ir iš
dešinės, ir iš kairės pusių.
Itin lengvai ir paprastai pasiekiamos su priežiūros darbais sietinos
funkcijos.
Pateikiamas su įdiegta einamąja „ESI[tronic]“ programinės įrangos
versija, ji nuolat tobulinama.

KTS 5XX SERIJA
Tvirti, patikimi ir mobilūs diagnostiniai prietaisai.




Bevielis duomenų perdavimas (modeliai KTS 540 ir 570),
naudojant „Bluetooth“ technologiją.
KTS 570: 2 kanalų multimetras, 2 kanalų oscilografas ir diagnostinis oscilografas.
KTS 540, 530: 1 kanalo multimetras su grafinio atvaizdavimo
galimybe.

KTS 340
Viskas, ko reikia visapusei automobilio diagnostikai atlikti.








EVB diagnostika, gedimų paieška, remonto ir priežiūros informacija.
Nauja intuityvi valdymo koncepcija, apimanti visus esamus duomenis.
Lengva ir paprasta valdyti: lietimui jautrus ekranas – standartizuota koncepcija.
Galima greitai pereiti iš ryšio su EVB režimu į matavimo režimą ir atgal.
Idealiai tinka servisui – paspartina darbus, dirbtuvėms atnešančius pelno.
Paprastas naudoti: prietaisas mobilus, tad tiks ir automobilyje, ir šalia jo.
Mobilus energijos tiekimas (įprastinės AA tipo baterijos).

Aktualijos
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Akumuliatorių baterijų patikros ir
priežiūros įranga
Kiekvieną žiemą, paspaudus pirmiesiems šalčiams, daugybė vairuotojų Lietuvoje būna priversti ieškoti pagalbos dėl prastai prižiūrėtos ar visiškai neprižiūrėtos akumuliatorių baterijos.

Šių problemų galima nesunkiai išvengti laiku pasidomėjus baterijos būkle, ją įkrovus ir (arba) pakeitus, jei to tikrai reikia. Tiek serviso dirbtuvėms,
tiek individualiems naudotojams „Bosch“ siūlo visą gamą prietaisų akumuliatorių baterijoms įkrauti, jų būklei tikrinti ir neužsivedančiai transporto
priemonei užvesti. Be kai kurių iš šių prietaisų negali apsieiti ir tos serviso dirbtuvės, kurios, pavyzdžiui, programuoja įvairių sistemų valdymo blokus, ar
ieškodamos gedimų priverstos atlikti ilgai trunkančius sudėtingus matavimus. Be abejo, kaip ir kitai įrangai, šiems prietaisams šiandien keliami aukščiausi reikalavimai. Įkraunant neturi susidaryti įtampos šuolių, galinčių pakenkti jutiklių veikimui. Su „Bosch“ krovikliais akumuliatorius galima įkrauti
net neišėmus jų iš transporto priemonės. Be to, dėl didelių galios atsargų specialūs paleidikliai variklį paleidžia praktiškai bet kokioje temperatūroje, o
tikrinant baterijų būklę lemiamą reikšmę turi tai, kad su „Bosch“ baterijų patikros prietaisais bet kur nesudėtingai ir greitai galima patikrinti ne tik 12 V
paleidimo akumuliatorių baterijas, bet ir 12 V generatorius.

„BOSCH” Akumuliatorių baterijų patikros ir priežiūros įranga

BAT 121

BAT 415 / 430

Profesionalus nešiojamasis prietaisas, skirtas tiksliai visų tipų 12 V (tiek
standartiniams, tiek želiniams, tiek
AGM tipo) starterinių akumuliatorių ir
generatorių patikrai atlikti.

Tai kompaktiškas mikroprocesoriaus valdomas aukšto dažnio akumuliatorių baterijų
kroviklis, skirtas darbui profesionaliai atlikti. Be
to, jį galima naudoti elektrai į automobilį tiekti,
pavyzdžiui, keičiant akumuliatorių ar programuojant kokį nors EVB.

W 200 S
Tai profesionalus akumuliatorių
baterijų kroviklis, tinkamas 12 V ir
24 V sistemoms. Jis gali dirbti normaliu arba greito krovimo režimu.
Galima pasirinkti vieną iš penkių
krovimo srovės stiprumo verčių.

BAT 250 – tai autonominis (ne
iš elektros tinklo maitinamas) 12 V
pagalbinis užvedimo prietaisas su
intelektualia elektronine apsaugos
sistema.
BAT 251 – taip pat 12 V sistemai skirtas prietaisas, tačiau jis gali užvesti netgi
didelius dyzelinius variklius esant itin žemai aplinkos temperatūrai.

Aktualijos

Greitas ir patikimas patikros
prietaisas, skirtas 12 V visų tipų
(tiek standartiniams, tiek želiniams,
tiek AGMv tipo) rūgštiniams akumuliatoriams ir generatoriams
tikrinti.

Tai įrenginys, padedantis greitai
įkrauti akumuliatorių baterijas ir
užvesti automobilius. Prietaisas gali
veikti 12 V arba 24 V režimu.

BAT 250 / 251
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BAT 110

BSL 2470

BAT 2415T
Tai serviso dirbtuvėms skirtas elektroninis
akumuliatorių baterijų
kroviklis.
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AUTOMOBILIO Stabdžių
		sistemos priežiūra

Stabdžių diskų gedimai ir jų priežastys
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Netaisyklingai veržiant ratų varžtus gali įtrūkti stabdžių disko
tvirtinamoji dalis.

Tvirtinamoji dalis gali įtrūkti dėl
per ilgo stabdžių disko fiksavimo
varžto sukimo momento.

Gedimo aprašas

Gedimo aprašas

Įtrūkusi stabdžių disko tvirtinamoji dalis.

Stabdžių disko tvirtinamoji dalis
įtrūkusi prie fiksavimo varžto angos.

Gedimo požymiai ir jų
priežastys

Gedimo požymiai ir jų
priežastys

Pagrindinis stabdžių diskas prie stebulės tvirtinamas varžtais, kuriais
užveržiami ratai. Jeigu veržiant ratą nesilaikoma darbų eiliškumo arba
užveržimo momentas per ilgas, stabdžių diskas ir rato stebulės sandūros plokštuma deformuojama. Dėl šios priežasties atsiranda vibracija –
ją galima pastebėti po montavimo, kai važiuojant nuspaudžiamas
stabdžių pedalas. Vibracija gali būti vienintelė juntama netaisyklingo
montavimo pasekmė. Blogiausiu atveju gali įtrūkti stabdžių disko tvirtinamoji dalis.

Varžtas stabdžių diskui užfiksuoti, atsižvelgiant į rato stebulę, turi užtikrinti stabdžių diskų stabilumą. Šis varžtas nėra skirtas stabdžių diskui
pritvirtinti! Tokią funkciją atlieka kiti varžtai.
Jeigu fiksavimo varžtas bus sukamas ilgiau nei įprasta, stabdžių
disko ir rato stebulės sandūros plokštuma gali būti deformuota. To
pasekmė – vibracija, tiesiogiai juntama po montavimo, kai važiuojant
nuspaudžiamas stabdžių pedalas. Be to, gali įtrūkti (žr. nuotrauką) stabdžių disko tvirtinamoji dalis.

Nurodymai

Nurodymai

Užveržiant ratą varžtais būtina laikytis darbų eiliškumo:
•
Esant 4 veržimo varžtams, užveržiame juos įstrižai;
•
Esant 5 veržimo varžtams, užveržiame kas antrą varžtą ir taip prisukame visus 5.
•
Varžtus, suveržiančius ratą, prisukame bent 2 apsukimais. Baigiant veržti reikia naudoti dinamometrinį raktą – pneumatinis
netinka.

Jeigu neįsivaizduojate, koks turi būti stabdžių disko fiksavimo varžto
sukimo momentas, susisiekite su įgaliotais remontuojamo automobilio atstovais ir sužinokite šią informaciją. Užverždami fiksavimo varžtą
visados naudokite dinamometrinį raktą.

Aktualijos
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Stabdžių disko ir rato stebulės
sandūros plokštumos nešvarumai, gedimai ar korozija.
Gedimo aprašas
Stabdžių disko tvirtinamoji dalis su rato stebule susiliečia ne per
visą paviršių. Matomos tik abiejų
paviršių sandūros vietos.

Stabdžių diskas gali trintis į stabdžių trinkeles dėl šių priežasčių:
•
Netaisyklingo stabdžių trinkelių išlinkimo – dėl to tarp jų yra mažas tarpas.
•
Stabdžių disko ašinio judėjimo tarp stabdžių trinkelių.
Taigi laikui bėgant stabdžių disko storis gali sumažėti nusitrynus jo
medžiagai.
Jeigu d1 reiškia naujo stabdžių disko darbinio paviršiaus storį, o d2 –
minimalų stabdžių disko storį, kai medžiaga jau nusitrynė, tai skirtumas tarp d1 ir d2 yra maksimalus stabdžių disko storio skirtumas. Stabdžių disko darbinį paviršių galima apdirbti − taip bus pašalintas storio
skirtumas. Apdirbus stabdžių disko darbinis paviršius bus d3 storio.

Gedimo požymiai ir jų
priežastys
Stabdžių disko tvirtinamųjų dalių ir rato stebulės sandūros paviršiuje gali atsirasti nešvarumų, rūdžių ar gedimų, kilusių dėl svetimkūnių,
montuojant pakliuvusių tarp darbinių plokštumų. Dėl to stabdžių disko ir rato stebulės sukimosi ašys nesusiliečia taip, kaip turėtų, tad stabdžių disko ašinis mušimas būna per didelis. Kuo dažniau stabdoma,
tuo labiau stabdant juntama ir girdima vibracija, be to, stabdžių diskas
ir trinkelė susidėvi netolygiai. Visa tai gali sukelti kitus stabdžių sistemos gedimus, be to, mažėja stabdymo veiksmingumas.
Nurodymai
Stabdžių disko tvirtinamųjų dalių ir rato stebulės sandūros plokštumos
turi būti montuojamos švarios, be rūdžių, svetimkūnių ir akivaizdžių
mechaninių pažeidimų, pvz., smūgių pėdsakų. Darbines plokštumas
taip pat rekomenduojama sutepti specialiais tepalais, apsaugančiais
metalą nuo korozijos ir kitų neigiamų darbinės aplinkos veiksnių.

Vibracija stabdant, kai stabdžių
diskas dar neįkaitęs.
Gedimo aprašas
Vieną kartą apsisukus stabdžių diskui, kinta to rato diskinių stabdžių
stabdymo momento vertė, nors vairuotojas nuolat spaudžia stabdžių
pedalą, taigi trinkelių spaudimo jėga prie stabdžių disko darbinio paviršiaus yra stabili.
Gedimo požymiai ir jų priežastys

Esant stabdymo momento vibracijai, kol stabdžių diskas dar neįkaitęs, atsiranda tokie veiksniai:
•
Stabdžių pedalo vibracija;
•
Vairo vibracija stabdant;
•
Pakabos ir kėbulo vibracija stabdant;
•
Nesubalansuoti ratai;
•
Netolygus stabdžių disko darbinis paviršius;
•
Sunkiai juda stūmoklis diskinių stabdžių apkaboje.
Stabdymo momento vibraciją, kol stabdžių diskas dar neįkaitęs,
lemia:
•
Iš netinkamų medžiagų pagamintos stabdžių trinkelės (prastos
kokybės);
•
Susidėvėję stabdžių apkabos elementai.
Per stabdymo momento pulsaciją susidariusiai vibracijai palankūs šie
veiksniai:
•
Per daug laisva pakaba;
•
Blogai nustatyta tam tikros ašies ratų geometrija.

Stabdymo momento vertė pakinta, kai storis tarp apsisukančio
stabdžių disko darbinio paviršiaus ir prie jos prispaudžiamų stabdžių
trinkelių yra nevienodas. Nuo 0,012 iki 0,015 mm storio skirtumai jau
gali sukelti stabdymo momento vibracija.

Vibracija stabdant, kai stabdžių
diskas jau įkaitęs.

Nurodymai

Gedimo aprašas

Jeigu ištiestume stabdžių disko darbinį paviršių (pav. A), pamatytume,
kad jis nevisiškai plokščias. Tai normalu, nes kiekvieno stabdžių disko
paviršius rodo ašinį mušimą (pav. B), kurio maksimali vertė lygi b0max.
Akivaizdu, kad nepageidaujamų pasekmių nekyla tik tuomet, kai ašinio mušimo vertė yra mažesnė arba lygi priimtinai mušimo vertei.

Kai per vieną stabdžių disko apsisukimą būna pasiekta aukšta temperatūra, kinta to rato stabdymo momento vertė, nors vairuotojas
nuolat spaudžia stabdžių pedalą, taigi ir stabdžių trinkelių spaudimo
jėga yra stabili. Skirtingai nei kalbant apie stabdymo momentą, kai
stabdžių diskas dar neįkaitęs, ši vibracija pasireiškia tik įkaitus stabdžių
diskams.

Aktualijos
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Gedimo požymiai ir jų priežastys
Stabdžių gedimo požymių galima ir nepastebėti, nebent yra tam
tikrų sąlygų:
•
•
•

Važiuojama kalnuose;
Dažnai važiuojama dideliu greičiu ir staigiai stabdoma;
Dažnai stabdomas perkrautas automobilis.

Tokiose situacijose stabdžių diskas labai įkaista (nuo 600 iki 700
laipsnių ar net daugiau), todėl kai kur stabdžių trinkelės gali trintis į
stabdžių diską. Dėl nutrinto disko stabdymo momentu ir atsiranda
vibracija.
Esant stabdymo momento vibracijai, kai stabdžių diskas jau įkaitęs,
atsiranda tokie veiksniai:
•
•
•

Stabdžių pedalo vibracija;
Vairo vibracija stabdant;
Pakabos ir kėbulo vibracija stabdant.

Ataušus stabdžių diskams ir
keliskart tolygiai sustabdžius šie
požymiai turėtų išnykti. Jeigu neišnyksta ir kyla įtarimas, kad stabdžiai labai perkaito (pvz., pakito stabdžių trinkelių išvaizda), rekomenduojama patikrinti stabdžius.
Stabdžių diskams įkaisti iki didesnės nei leidžiama temperatūros,
kai stabdžių trinkelių medžiaga trinasi į stabdžių diską, palankios šios
sąlygos:
•
•
•
•

Deformacija ir stabdžių disko darbinio paviršiaus ašinis mušimas;
Diskinių stabdžių apkaboje užblokuojamas stūmoklis, kai stabdžių elementai yra įkaitę;
Per ploni stabdžių diskai;
Per plonos stabdžių trinkelės.

Stabdžių disko korozija.
Gedimo aprašas
Stabdžių disko darbinis paviršius
ar jo fragmentas yra surūdijęs.
Gedimo požymiai ir jų
priežastys
Surūdijus stabdžių disko darbiniam paviršiui stabdant pakinta stabdymo momento vertė, nors stabdžių pedalas nuolat spaudžiamas.
Stabdymo momentas kinta nereguliariai, todėl ir stabdymo jėga yra
nereguliari. Dėl to gali atsirasti triukšmas, sklindantis nuo stabdžių.
Stabdžių diskai yra veikiami korozijos. Plonas rūdžių sluoksnis atsiranda tada, kai važiuojant lyja lietus, kai ilgai važiuojama ir neprireikia
stabdyti, žiemą, kai keliuose pilna vandens su ištirpusia druska. Rūdžių
sluoksnis, nors beveik nematomas, mažina stabdžių patvarumą. Rūdis nuo disko paviršiaus būtina pašalinti, net jeigu stabdoma tik vieną
kartą.
Diskai rūdija ir tada, kai automobilis ilgai stovi. Kuo ilgiau stovi, tuo
rūdžių sluoksnis gali būti storesnis. Rūdys šalinamos vos kelis kartus
sustabdžius – stabdant gali pasireikšti nereguliari stabdymo momento vibracija, nes rūdys dėl stabdžių disko darbinio paviršiaus išlinkimų
nepasišalins nuo disko vienu kartu. (Žiūrėkite padidintą nuotrauką.)

Įtrūkęs stabdžių diskas.

Stabdžių diskas gali perkaisti ir dėl šių priežasčių:
•
•
•

Stabdžių disko matmenys ir medžiagos neatitinka gamintojo
reikalavimų;
Netinkamo tipo ar blogos kokybės stabdžių trinkelės;
Susidėvėję stabdžių elementai (tai gali sukelti vibraciją).

Palankias sąlygas vibracijai, atsirandančiai dėl stabdymo momento
pulsacijos, kai stabdžių diskas jau įkaitęs, sudaro šie veiksniai:
•
•

Per laisva pakaba;
Blogai nustatyta tam tikros ašies ratų geometrija.

Gedimo aprašas
Ant stabdžių disko darbinio paviršiaus galimi spinduliniai įtrūkimai
(nuotr. A ir B) arba žiediniai tarp stabdžių disko darbinio paviršiaus ir jo
vidinės dalies, pritvirtintos prie rato stebulės.
Gedimo požymiai ir jų priežastys

Nurodymai
1.

2.

3.
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Ant stabdžių disko nuo trinkelių medžiagos atsiradę nešvarumai
dažniausiai pasišalina esant normalioms stabdymo sąlygoms
(t. y. tada, kai nekyla stabdžių disko temperatūra).
Jei diskas perkaito stipriai arba įsitrynusi stabdžių trinkelių medžiaga nenusivalė savaime, tada galima bandyti tokį stabdžių
diską tekinti, bet tai gali būti labai sunku (padidėja stabdžių disko medžiagos kietumas, nes susidaro martensitas – persotintas
anglies tirpalas alfa geležyje).
Dėl saugumo būtina pakeisti stabdžių diską, jei yra stabdžių trinkelių medžiagos likučių.

Aktualijos

Atsiradus spinduliniam įtrūkimui (nuotr. A ir B) nuo rato sklinda garsai, stiprėjantys kartu su padidėjusiu apsisukimo greičiu. Gali pasireikšti
stabdymo momento vibracija, nors stabdymo pedalas nuolat spaudžiamas.
Yra du įtrūkimų tipai, galintys atsirasti dėl įvairių priežasčių. Kartais
įtrūkimų atsiranda dėl aukštos temperatūros (nuotr. A). Kai važiuojama
dideliu greičiu žemyn ir tuo metu ilgokai stabdoma, disko ir trinkelių
suspaudimo vietoje, tai yra stabdžių disko darbiniame paviršiuje, pakyla aukšta temperatūra. Tačiau tose vietose, kur stabdžių diskas nesiliečia su stabdžių trinkelėmis, temperatūra daug mažesnė. Dėl tokio
temperatūros skirtumo atsiranda mechaninis įtempimas – tai įtrūki-
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mų, vadinamų terminiais, priežastis. Ant stabdžių disko darbinio paviršiaus susidariusios mėlynos apnašos (oksiduotos disko medžiagos
sluoksnis) rodo, kad stabdžių diskas įkaito.
Kitų įtrūkimų atsiranda dėl pernelyg didelės mechaninės apkrovos
(nuotr. B). Jie gali pasireikšti pernelyg susidėvėjus stabdžių diskui. Kai
disko darbinio paviršiaus storis per mažas, jis neatlaiko apkrovos, atsiradusios stabdant. Dėl to gali atsirasti žiedinių stabdžių disko įtrūkimų,
dėl kurių nuo dalies, pritvirtintos prie rato stebulės, gali nukristi stabdžių disko darbinis paviršius (žiedo formos).

Oksiduotas (su mėlynomis apnašomis) darbinis stabdžių disko paviršius.
Gedimo aprašas
Ant stabdžių disko paviršiaus –
mėlynos spalvos oksiduotos medžiagos sluoksnis.
Gedimo požymiai ir jų
priežastys
Pailgėja stabdymo kelias, nors stabdžių pedalo spaudimo jėga panaši kaip ir anksčiau, kai stabdžių diskas veikė puikiai.
Mėlynos spalvos oksiduotos medžiagos sluoksnis gali atsirasti dėl
veiksnių, kuriuos lemia perkaitęs stabdžių diskas (temperatūra aukštesnė nei 600–700 laipsniai):
•
•
•

Kai keliaujama perkrautu automobiliu, važiuojama kalnuose ar
trasose (sportinis važiavimas);
Netaisyklinga trinkelės padėtis atsižvelgiant į stabdžių diską;
Trinkelė prie stabdžių disko prispausta tik iš dalies, ji blokuojama kreipiamojoje ašyje ar netaisyklingai suspaudžiama.

Stabdžių efektyvumas sumažėja dėl to, kad stabdžių trinkelė susiliečia su oksiduotos medžiagos sluoksniu, iš kurios pagamintas stabdžių
disko darbinis paviršius (aukšta temperatūra sudaro palankias sąlygas
oksidacijai), o ne su atitinkama medžiaga.
Nurodymai

Gedimo požymiai ir jų priežastys
Jeigu stabdžių trinkelės 1 (pav. B) susikerta su stabdžių disko darbiniu paviršiumi 2 (ventiliuojamo stabdžių disko pjūvis), kuriame yra
žiedinių griovelių, tai jų sandūros plokštuma mažesnė nei stabdžių
trinkelių paviršius. Dėl to nelygaus stabdžių disko paviršiuje vienetinio
kaladėlių paspaudimo jėga didėja būtent tuo momentu, kai stabdžių
trinkelė 1 prispaudžiama
prie stabdžių disko paviršiaus 2. Kai trinkelė ir stabdžių diskas blogai prisispaudžia, stabdant gali cypti,
vairas ir stabdžių pedalas –
vibruoti.
Vibracijos ir cypimo priežastis – dideli, staigūs ir
nereguliarūs stabdymo momento vertės pokyčiai stabdant, nors stabdžių pedalas
nuolat spaudžiamas (žr. pirmąją schemą). Pastebima,
kad stabdymo momento
vertės pokyčiai siekia iki 30
proc.
Palyginkime: kitoje schemoje rodoma, kaip kinta
stabdymo momentas, jei
stabdžių trinkelės prispaudžiamos prie glotnaus stabdžių disko darbinio paviršiaus. Čia stabdymo momento vertės pokyčiai siekia kelis
procentus. Pastebima, kad pasikeitus stabdymo momentui kinta ir
stabdymo jėgos vertė.
Griovelių ant stabdžių disko darbinio paviršiaus gali atsirasti dėl:
•
•
•

•

Nurodymai
1.

Dažnai nebūna jokių požymių, kad ant stabdžių disko darbinio
paviršiaus yra griovelių. Nesumažėja ir stabdžių efektyvumas: jeigu stabdžių diskas turi griovelių, bet ilgą laiką liečiasi su tomis
pačiomis stabdžių trinkelėmis, šie elementai susiderina. Tačiau
jei stabdžių diskas, ant kurio paviršiaus yra griovelių (ypač jeigu jie gilesni nei leistina vertė, t. y. nuo 0,3 iki 0,4 mm) liesis su
naujomis stabdžių trinkelėmis (bus pakeistos tik jos), tai stabdžių
veiksmingumas labai sumažės. Stabdžiai perkais, nes trinkelių ir
stabdžių disko susijungimo paviršius bus siauresnis, tad gali kilti
kitų problemų, pvz., stabdžių efektyvumas itin sumažės pakilus
stabdžių trinkelių temperatūrai. Stabdžių trinkelių sąlytis su stabdžių disko paviršiumi, turinčiu gilių griovelių, sumažina jų patvarumą ir neužtikrina tinkamo trinkelių darbo tada, kai jos jau yra
sumontuotos.

2.

Pakeitus stabdžių trinkeles, stabdžių efektyvumas truputį sumažėja. Tai ypač juntama, jei buvo pakeistos tik stabdžių trinkelės, o
stabdžių diskas paliktas. Apie tai būtina įspėti vairuotoją. Įprastomis judėjimo sąlygomis būtina apie 300 km rida, kad stabdžių
trinkelės prisiderintų prie stabdžių disko.

Oksiduotos medžiagos sluoksnį nuo disko paviršiaus galima pašalinti
tekinant ar šlifuojant jo darbinį paviršių, jeigu storis tinkamas.

Grioveliai ant stabdžių disko darbinio paviršiaus.
Gedimo aprašas
Ant stabdžių disko
darbinio paviršiaus, ten,
kur jis susiliečia su stabdžių trinkele, gali atsirasti žiedinių ar pusžiedžio formos griovelių.

Blogos kokybės stabdžių trinkelių;
Itin minkštos stabdžių disko medžiagos;
Nešvarumų, prasiskverbiančių tarp trinkelių ir stabdžių disko,
pvz., dėl transporto priemonės eksploatacijos tam tikroje teritorijoje;
Stabdžių disko susidėvėjimo (korozijos).

Aktualijos
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Stabdžių trinkelių ir stabdžių disko
darbinis paviršius visiškai susidėvėjo.

Cypimas įrodo, kad kažkuris stabdžių elementas vibruoja – tai skatina vibruoti ir kitus stabdžių ar automobilio elementus.
Vibracija bus ypač garsi ir stipriai juntama (didelės amplitudės), jeigu tai rezonansiniai virpesiai.
Pagrindiniai vibracijos šaltiniai yra šie:
•
•

Stabdžių trinkelės vibracija;
Stabdžių disko vibracija stabdant.

Gal tai atrodo neįmanoma, bet stabdžių trinkelė, kurią veikia kintanti trinties jėga, prisispaudusi prie stabdžių disko taip pat pradeda
vibruoti. Tą iliustruoja žemiau pateiktos iliustracijos – nuo A iki D.

Gedimo aprašas
Visiškai nusitrynus stabdžių trinkelių medžiagai, kai stabdant su
stabdžių disko darbiniu paviršiumi lietiesi stabdžių trinkelės metalinė
plokštelė (nuotr. A), disko darbinis paviršius susidėvėjo (nuotr. B).
Gedimo požymiai ir jų priežastys
Pirmasis požymis, kuris turėtų atkreipti eksperto dėmesį, tai žemas
stabdžių skysčio lygis stabdžių cilindre. Tai gali reikšti, kad stabdžių
trinkelės labai susidėvėjo.
Kai jos visiškai susidėvi, sumažėja stabdžių veiksmingumas, stabdant girdėti cypimas, sklindantis nuo rato.
Pagrindinė visiško stabdžių trinkelių susidėvėjimo priežastis – per
ilgai naudojamas stabdžių trinkelių komplektas. Be to, svarbu ir tai,
kaip eksploatuojama transporto priemonė. Pvz., taksi automobiliuose
jos susidėvės greičiau, o jei važiuosite ilgas trasas, žymiai lėčiau. Ne
mažiau svarbus ir vairavimo stilius, tarkim, per dažnai stabdoma važiuojant nuokalne, nors būtų galima įjungti reikiamą pavarą ir išlaikyti
tinkamą greitį tik retkarčiais pristabdant.

Normalus plokščias stabdžių disko paviršius pradeda vibruoti dėl
kintančios trinties jėgos, atsirandančios disko ir stabdžių trinkelės sandūros vietoje.
Diskinių stabdžių virpesiai gali atsirasti, kai:
•
•
•
•
•
•
•

Nurodymai
Automobilius parduodančios įmonės, siekdamos išlaikyti klientą,
pratęsia stabdžių priežiūros terminą, tačiau reikėtų nepamiršti, kad jų
rida nustatyta esant normalioms važiavimo sąlygoms. Jeigu vairuotojas
dažnai ir staigiai stabdo, turėtų kreiptis į autoserviso darbuotojus ir patikrinti stabdžių trinkelių būklę nuvažiavęs 15 000 km, o ne 30 000 km.
Jeigu jos visiškai susidėvės, gali prireikti pakeisti ir stabdžių diskus, bet
svarbiausia – to nepadarius, iškils pavojus jūsų saugumui.

•
•
•

Yra netinkama stabdžių trinkelės medžiaga ar trinkelė blogai
prisispaudusi prie stabdžių disko;
Stabdžių diskas susidėvėjęs;
Juntama stabdžių disko darbinio paviršiaus vibracija susideformavus stabdžių disko darbiniam paviršiui;
Per didelis stabdžių disko darbinio paviršiaus storio skirtumas;
Stabdžių trinkelės per daug susidėvėjusios;
Stabdžių trinkelės sunkiai juda diskinių stabdžių apkaboje;
Susilpnėjo, nutrūko fiksavimo spyruoklės, apsaugančios stabdžių trinkeles nuo vibracijos;
Netaisyklinga stūmoklio padėtis stabdžių apkaboje;
Per daug atsilaisvinę ratų guoliai arba prie ašies per silpnai pritvirtinta diskinių stabdžių apkaba;
Naujai uždėta stabdžių trinkelė prispaudžiama prie stabdžių
disko ten, kur ankstesnė stabdžių trinkelė neveikė.

KITAME NUMERYJE:

Cypimas stabdant.

STABDŽIŲ DISKO DARBINIAM PAVIRŠIUI
BŪDINGI STORIAI.

Gedimo aprašas

Stabdžių disko darbinio paviršiaus
storio skirtumo matavimai

Stabdant nuo ratų pusės sklinda smarkus garsas.
Gedimo požymiai ir jų priežastys
Sunku pateikti kitokių požymių, išskyrus cypimą. Būdingiausia tai,
kad dažniausiai garsas girdimas tolygiai, lėtai stabdant. O kai stabdžių
pedalas spaudžiamas staigiai, garso negirdėti.
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_
Straipsnyje buvo panaudotos įmonių „Brembo“ S. A., „Continental Teves
A. G.“, „Pietro Polenga“ S. A. ir „TMD Friction / Textar“ nuotraukos.
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AKUMULIATORIAI IR BATERIJOS
Baterija ar akumuliatorius? Dažnai šie abu terminai
vartojami sinonimiškai, tačiau iš tiesų reiškia skirtingus prietaisus.
Akumuliatorius ir baterijas sudaro vienas arba keli elementai. Plokštelių korys – tai būtent ta vieta, kurioje įvyksta cheminės reakcijos ir
susikuria elektronai. Jų srautas ir yra elektros srovė. Būtent plokštelių
koryje vykstančios cheminės reakcijos išlaisvina elektronus. Jei šie
procesai negrįžtami (tai yra naudojant išorinį srovės šaltinį įkrauti elemento negalima), tai toks elementas vadinamas baterija. Jeigu išorinė
šaltinio srovė suteikia galimybę pakartotinai įkrauti elementą, tada jis
vadinamas akumuliatoriumi. Tai iš esmės lygiagrečiai sujungti plokštelių koriai, sudėti į atitinkamo dydžio korpusą.

Automobilio elektros energija
Kad automobilis pagamintų elektros energiją, jo variklis turi dirbti. Kuo daugiau reikia elektros energijos, tuo didesnės kuro sąnaudos.
1960 metais automobiliui vidutiniškai reikėjo apie 300 W elektros
energijos. Šiuolaikiniam būtina daugiau negu 1 000 W (be šildomų
sėdynių, elektrinio vairo stiprintuvo, elektra šildomų ir reguliuojamų
veidrodėlių, DVD grotuvo, kurio anksčiau automobiliuose apskritai
nebūdavo).
Elektros energija reikalinga dar ir dėl kitų priežasčių. Kai automobilis
stovi, ji palaiko tam tikrų prietaisų ir įrenginių veiklą, pavyzdžiui, garso aparatūros, kompiuterio atminties, signalizacijos sistemos. Taigi jei
automobilio akumuliatorius nuolat išsikrauna, labai svarbu pamatuoti
srovę, išeinančią iš akumuliatoriaus tuo metu, kai neužvestame automobilyje signalizacijos sistema išjungta. Gana dažnai tokios problemos priežastis – netvarkinga automobilio elektros instaliacija. Taigi nė

Akumuliatorių tipai
Atsižvelgiant į akumuliatorių veikimo laiką ir techninę būklę, juos
galima suskirstyti į dvi grupes:
1.

2.

Daugkartinio naudojimo. Jiems veikiant garai laisvai susilieja su
aplinka (vanduo, deguonis ir vandenilis, susidarę dirbant akumuliatoriui, gali laisvai garuoti iš jo vidaus). Tokių akumuliatorių
viršutinėje korpuso dalyje yra užsukami kamšteliai – juos atsukus galima atlikti būtinus darbus (pvz., įpilti distiliuoto vandens
arba patikrinti elektrolito lygį). Žiūrėkite paveiksliuką Nr. 2A.
Akumuliatoriai, į kuriuos negalima įpilti distiliuoto vandens ar
patikrinti esamo elektrolito lygio.

Pastarieji skirstomi į dar dvi rūšis:
Vadinamieji atviro tipo – jų talpykla tiesiogiai sujungta su išore
(žiūrėkite paveiksliuką Nr. 2B).
Uždaro tipo akumuliatoriai. Jų viduje vyrauja aukštas slėgis, reguliuojamas apsauginio slėgio vožtuvo (paveiksliukas Nr. 2C), – jis išleidžia
susidariusias dujas (deguonį ir vandenilį), jeigu slėgis akumuliatoriaus
viduje per didelis. Tokio tipo akumuliatoriai paženklinti trumpiniu VLRA
(Valve Regulated Lead-Acid Battery), lietuviškai tai būtų galima išversti
maždaug taip: „Rūgšties ir švino akumuliatorius su aukštą slėgį reguliuojančiu vožtuvu.“

kiek nestebina vokiečių automobilių klubo ADAC paskelbti duomenys, iš kurių matyti, kad 2006 metais Vokietijoje net 35 proc. lengvųjų
automobilių gedimų buvo susiję su netvarkinga elektros instaliacija,
o daugiau nei pusės iš jų dėl to sugesdavo akumuliatoriai. Maža to,
važiuoti esant judriam eismui, dažnai stabdyti, dažnai užvesti variklį,
palikti jį dirbti tuščiąja eiga, tuo metu šildyti galinį stiklą – ne į naudą
akumuliatoriui: jis ne iki galo įkraunamas, tad sutrumpėja tarnavimo
laikas.
Akumuliatoriaus energijos kiekis priklauso ir nuo jo temperatūros.
Štai, pavyzdžiui, kaip teigia akumuliatorių gamintoja „Varta“, jei akumuliatoriaus temperatūra žemesnė nei -20 °C, jo elektros energijos kiekis
sumažėja per pusę. Tokia pati variklio temperatūra padvigubina srovės stiprumą, paimamą iš starterio užvedant variklį. Akumuliatoriaus
pajėgumas ir patvarumas tiesiogiai priklauso ir nuo to, kaip sklandžiai
veikia generatorius bei starteris. Žiemą puikiai atsiskleidžia visų šių
įrenginių veikimo savybės ir išryškėja trūkumai, kurių nematyti šiltuoju
metų laiku.
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Daugkartinio naudojimo akumuliatoriai su kamšteliais, uždengiančiais sklendes, skirstomi į dvi rūšis. Pirmos rūšies akumuliatorių elektrodų grotelės, ant kurių sudėta aktyvioji masė, pagamintos iš švino
(Pb) su 4–5 proc. stibio (Sb) priedu. Tokius akumuliatorius reikia labiau
prižiūrėti – dažniau tikrinti skysčio lygį ir prireikus pripilti distiliuoto
vandens. Šie akumuliatoriai dažniau savaime išsikrauna, tačiau, jei lygintume su kitokio tipo, juos galima įkrauti žymiai daugiau kartų.
Antros rūšies akumuliatorių sudėtyje švino ir stibio yra mažiau nei
3,5 proc., taigi skysčio lygį akumuliatoriuje galima kontroliuoti rečiau.
Jie ne vienkartiniai – veikimo laikas iki pirmojo įkrovimo ilgesnis nei
pirmos rūšies akumuliatorių, todėl paprastai naudojami taksi automobiliuose ir motocikluose.

Kaip akumuliatoriuose išsaugoti kuo daugiau vandens
Akumuliatoriuje vykstant cheminėms reakcijoms elektrolite (elektrolitas – 40 proc. sieros rūgšties ir vandens tirpalas) esantis vanduo
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skaidomas į deguonį ir vandenilį. Vykstant šiam procesui iš akumuliatorių vanduo tiesiog garuoja. Iš akumuliatorių, į kurios negalima
įpilti distiliuoto vandens ar patikrinti esamo elektrolito lygio, vanduo dėl cheminių procesų garuoja labai menkai. To pasiekiama keliais būdais. Nesvarbu, koks akumuliatoriaus tipas, plokštelių lydinys
iš švino (Pb) ir stibio (Sb) keičiamas kitais lydiniais:

buvo naudojami suraityti spiraliniai elektrodai, taip pat padalyti skirtuvu, kai kuriais aspektais turi daugiau naudos už šiuolaikinius akumuliatorius – didesnis atsparumas sukrėtimams ir galimybė greitai įkrauti ir
iškrauti esant didelei srovei („Optima“ akumuliatorius – nuotraukoje).

Švino ir kalcio (Pb, Ca);
Švino, kalcio ir sidabro (Pb, Ca, Ag).

Akumuliatoriuose elektrolitas dažniausiai yra skysto
pavidalo. Jis gali išsilieti (tada kai akumuliatorius pasvyra
arba pažeistas jo korpusas), be to, pasireiškia segregacija (kai sunkesnė medžiaga yra apačioje, lengvesnė –
viršuje), o tai, kaip pasiskirstęs elektrolitas, lemia akumuliatoriaus našumą. Elektrolito segregacijai panaikinti
taikomi tokie būdai:

Lydinio tipas parenkamas priklausomai nuo to, kurie akumuliatoriaus techniniai duomenys gamintojui svarbiausi. Pavyzdžiui,
jei svarbiausias reikalavimas – ciklinis ir mechaninis atsparumas, o
pripildyti distiliuoto vandens – ne problema, tokiu atveju naudingesnis švino ir stibio lydinys. Dažniausiai lengvųjų automobilių
akumuliatoriams keliami reikalavimai: turi ilgai veikti, pasižymėti
gerais techniniais duomenimis, į
juos negalima įpilti vandens ir pamatuoti elektrolito tankio. Tokius
reikalavimus labiausiai atitinka
akumuliatoriai su švino, kalcio ir sidabro lydiniu, o gerokai prasčiau –
su švino ir kalcio lydiniu.
Dar kitas būdas, kaip kuo mažiau prarasti vandens, taikomas
atviro tipo akumuliatoriams, į kuriuos nėra galimybės pripilti skysčio ir pamatuoti elektrolito tankio.
Kad būtų užtikrintas pakankamas
elektrolito kiekis visu eksploatavimo laikotarpiu (3, 4 arba 5 metams), gaminant į akumuliatorių įpilama daugiau elektrolito (pav.
2B). Be to, šio tipo akumuliatoriai uždengiami specialiu dangčiu su
„labirintiniais“ kanalais. Toks dangtis atlieka keletą funkcijų:
Atvėsina ir kondensuoja garuojantį vandenį, kad jis grįžtų į akumuliatoriaus baterijas;
Neleidžia elektrolitui išsilieti iš akumuliatoriaus;
Užkerta kelią liepsnai patekti į akumuliatoriaus vidų, įvykus dujų
(deguonies ir vandenilio) sprogimui;
Neleidžia išsilieti aktyviajai masei, nukritusiai nuo plokštelių.
Dangtis su „labirintiniais“ kanalais, sumontuotas įmonės „Varta“
akumuliatoriuje, pavaizduotas 3 paveikslėlyje. Akumuliatoriui veikiant išsiskiriančios dujos turi keliauti akumuliatoriaus dangčio (pav.
3A) ir korpuso kanalais (pav. 3B), kol pasiekia dujų išmetimo angą.
Dar vienas būdas, kaip kuo labiau išsaugoti skystį, yra jo rekombinacija, tai yra vandens „atkūrimas“ ir jo grąžinimas į elektrolitą. Atviro
tipo akumuliatoriuose kaip papildoma priemonė gali būti naudojamos katalitinės plokštelės – jos padeda iš deguonies ir vandenilio
garų gauti vandens. Uždaro tipo VLRA akumuliatoriuose skysčio
rekombinacijos procesas būtinas, tad pasitelkiama papildomų cheminių reakcijų.

Elektrolito pavidalas

Gelio tipo akumuliatoriuose (pavyzdžiui, „Exide Gel“) į elektrolitą pridedama silicio rūgšties;
AGM tipo akumuliatorių (AGM – Absorbent Glass Mat, liet. „sugeriantis matinis stiklas“) izoliacinės plokštelės pagamintos iš stiklo mikropluošto arba polimerinis audinys prisotinamas elektrolito („Varta
Ultra Dynamic“ akumuliatorius – nuotraukoje);
Spiraliniuose akumuliatoriuose naudojamas pastos pavidalo elektrolitas.

Motociklų akumuliatoriai
Atskira akumuliatorių grupė – motorolerių, motociklų,
keturračių akumuliatoriai. Motociklų akumuliatorių įtampa gali būti 6 V arba 12 V. Gaminami atviro tipo akumuliatoriai, į kuriuos galima pripilti vandens, ir vienkartiniai
uždaro tipo VRLA (bendrovės „Yuasa“ akumuliatorius –
nuotraukoje). Pastarieji akumuliatoriai tinkami „off road“
tipo transporto priemonėms (pavyzdžiui, keturračiams),
nes itin atsparūs sukrėtimams ir išlieka nepakitę net tada,
kai apverčiami 180 laipsnių kampu.

HD klasės akumuliatoriai
Tai visai kita akumuliatorių grupė. Kalbant apie HD (Heavy Duty) klasės akumuliatorius, didžiausias dėmesys skiriamas ilgalaikiam darbui,
o jie patys labiausiai tinkami sunkvežimiams („4max” akumuliatorius –
nuotraukoje) . Tokie akumuliatoriai pasižymi specifinėmis ypatybėmis:
2 kartus labiau atsparūs sukrėtimams, nei reikalauja europiniai standartai;
4 kartus ilgiau veikia palyginti su paprastais, standartiniais akumuliatoriais;
Ne taip greit išsikrauna;
Užtikrinama didelė srovė, reikalinga varikliui užvesti esant itin žemai
temperatūrai.
HD klasės akumuliatoriai gaminami tik atviro tipo, galima pripilti
distiliuoto vandens ir patikrinti elektrolito kiekį. Šios savybės būtinos,
kad atitiktų HD klasės akumuliatoriams keliamus griežtus reikalavimus.

Elektrodų pavidalai ir išdėstymas
Akumuliatoriaus elektrodai dažniausiai būna plokšti, išrikiuoti
lygiagrečiai ir padalyti skirtuvu. Tai yra šiuolaikinės akumuliatorių
gamybos standartas, tačiau pasirodo,
kad ankstyvosiomis technologijomis
sukurti senesni akumuliatoriai (pavyzdžiui, dar 1859 metais sukurtas prancūzų fiziko Gastono Plante), kuriuose
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AUŠINIMO SKYSČIAI
Turbūt kiekvienas, turintis automobilį,
yra prisiklausęs nemažai
istorijų apie aušinimo skysčius, tačiau tikslią informaciją apie juos žino nedaugelis. Kaip tik dėl to šiame
mūsų žurnalo numeryje
nusprendėme kalbėti tokia
tema. Be to, nepamirškime,
kad ne už kalnų ta diena,
kai oras atšals, iš dangaus
ims kristi snaigės ir į Lietuvą vėl ateis žiema. Taigi
tema apie aušinimo skysčius
dabar tinka labiau nei bet
kada...
Šiuo metu dauguma aušinimo skysčių ir
jų koncentratų gaminama etilenglikolio pagrindu su antikoroziniais priedais. Aušinimo
skysčių sudėtyje yra organinių inhibitorių,
stabdančių koroziją ir mažinančių kavitacinius
procesus, – taip užtikrinama puiki visų aušinimo sistemos elementų apsauga. Beje, nežinantiems paaiškinsime, kad kavitacija – tai
garų ar burbuliukų susidarymas skystyje; burbuliukams sproginėjant iš metalo paviršiaus
išplėšiamos mažiausios medžiagos dalelės.
Kavitacija dažniausiai pasireiškia ant hidraulinių įtaisų (siurblių, vožtuvų) darbinių paviršių
briaunų. Šio ardomojo efekto priežastis – pakylantis slėgis ir aukšta temperatūra.
Kalbant apie aušinimo skysčio koncentratą, būtina pažymėti, kad jį paprastai reikia
praskiesti vandeniu, santykis – 50 : 50, t. y.
vienodomis dalimis. Praskiestas neužšals iki
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–37 ºC temperatūros ir neperkais iki +100 ºC.
Negalima naudoti neskiesto, nes tai neigiamai
paveiks aušinimo sistemą.

TRADICINIAI AUŠINIMO SKYSČIAI
Didžiąją dalį pastaraisiais metais parduodamų aušinimo skysčių sudarė vadinamieji tradiciniai žali ir mėlyni, paprastai tinkami naudoti
2 metus (paskui ne taip gerai saugo nuo korozijos ir apskritai tampa ne tokie veiksmingi).
Būtina paminėti, kad aušinimo skysčio spalva
nežymi jo rūšies ir veiksmingumui įtakos neturi, nes spalvą suteikia gamintojų naudojami
dažai. Svarbiausia, kas yra aušinimo skysčio
sudėtyje. Tradicinių aušinimo skysčių priedus, saugančius nuo korozijos, sudaro silicio,
fosforo ir amonio junginiai. Laikui bėgant šie
priedai praranda savybę saugoti nuo korozijos, todėl specialistai rekomenduoja profilaktiškai kas dvejus metus keisti aušinimo skystį.
Aliuminis palyginti greitai koroduoja (rūdija),
o daugumos šiuolaikinių automobilių variklių
galvutės, radiatoriai ir kiti elementai pagaminti
būtent iš aliuminio, todėl laiku pakeitus aušinimo skystį užtikrinama patikima apsauga nuo
korozijos.

AUŠINIMO SKYSTIS „LONGLIFE“
Šiuo metu vis daugiau automobilių gamintojų rekomenduoja vietoj tradicinių aušinimo
skysčių naudoti būtent „Longlife“. Pavadinimą
„Longlife“ į lietuvių kalbą galima išversti kaip
„ilgiau veikiantis“. Šis skystis sukurtas JAV, nuo
1995 metų jį pradėjo naudoti amerikietiškų
automobilių gigantas, tuo metu pavadintas
„General Motors Corporation“. (Po 2009 metais
oficialiai paskelbto bankroto ir įmonės reorganizacijos pavadinimas buvo pakeistas į „General Motors Company“.) Standartiškai „Longlife“ aušinimo skystis būna raudonos arba
oranžinės spalvos, o veiksmingas išlieka daug
ilgiau nei tradicinis aušinimo skystis – penkerius metus (arba galima nuvažiuoti 240 000
kilometrų). „Longlife“ taip pat gaminamas
etilenglikolio pagrindu, tačiau jo sudėtyje
esantys priedai, saugantys nuo korozijos, paruošti remiantis naujausia organine technologija, pasaulyje žinoma kaip OAT (Organic
Acid Technology). Į lietuvių kalbą tai galima

išversti kaip „organinės rūgšties technologija“.
Skirtumas tarp tradicinio ir „Longlife“ aušinimo
skysčio tas, kad pastarojo sudėtyje – visai kiti
nuo korozijos saugantys priedai. Jie išlieka
veiksmingi ilgiau nei silicio, fosforo ir amonio priedai. „Longlife“ tipo aušinimo skysčių
sudėtyje yra organinių rūgščių, užkertančių
kelią korozijai, tad jokiu būdu negalima kartu
naudoti tradicinių ir ilgiau veikiančių skysčių.
„Longlife“ aušinimo skystyje esančios rūgštys
reaguoja su tradicinių silicio priedais – taip ne
tik sumažėja variklio apsauga nuo korozijos,
bet ir suaktyvėja kai kurių aušinimo sistemos
mazgų irimas. Būtent dėl šios priežasties „General Motors Corporation“ klientai iš 49 JAV
valstijų buvo padavę automobilių gamintoją į
teismą ir korporacija ieškovams turėjo išmokėti pinigines kompensacijas.
Beje, nors tradicinio aušinimo skysčio negalima maišyti su „Longlife“, tačiau tai nereiškia,
kad pastarojo nevalia pilti į senesnius automobilius. Prieš keisdami tradicinį aušinimo
skystį į „Longlife“, kruopščiai išplaukite visą
automobilio aušinimo sistemą su specialiomis
priemonėmis.

SVARBU ŽINOTI
Labai svarbu atminti, kad aušinimo sistemos apsaugos nuo užšalimo laipsnis neturi
visiškai nieko bendro su jos apsaugos nuo korozijos stiprumu. Pamatavus aušinimo skysčio
tankį (pavyzdžiui, areometru) arba patikrinus,
ar skystis neužšąla, galima gauti duomenų tik
apie aušinimo skysčio apsaugą nuo užšalimo,
tačiau bus visiškai neaišku, kaip veiksmingai
saugoma nuo korozijos (o laikui bėgant ši ypatybė gali silpnėti). Aušinimo skysčio apsaugos
nuo korozijos lygio patikrinimas – sudėtingas
procesas, jo neįmanoma atlikti buitinėmis sąlygomis. Kaip tik todėl rekomenduojama kas
dvejus arba penkerius metus (priklausomai
nuo naudojamo aušinimo skysčio tipo) išplauti aušinimo sistemą ir pakeisti skystį nauju.
Tinkamai prižiūrint aušinimo sistemą variklis
veiks geriau ir ilgiau. Jei aušinimo skystis keičiamas nereguliariai, ateityje gali sugesti tam
tikros variklio dalys, o remontas kainuos tikrai
nemažai.
Pateikiame kai kurių aušinimo skysčių ir jų
koncentratų iš „Inter Cars“ asortimento aprašymus ir specifikacijas:
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„4 Max“ aušinimo skystis be silicio priedų, paruoštas naudoti („G12“ tipo – 5 metams)
Tai skystis, tinkamas naudoti iki –36 °C temperatūros. Be to, aušinimo sistemą apsaugo nuo
korozijos, kalkių nuosėdų, padidina virimo
temperatūrą. Tinka visiems ketaus ir aliuminio
varikliams. Sudėtyje nėra azoto, amonio ir silicio junginių. Talpa: 1 l, 5 l, 20 l.

„4 Max“ koncentruotas aušinimo skystis
(„G11“ tipo – 2 metams)
Aukštos kokybės aušinimo skysčio koncentratas, galima naudoti įvairiais sezonais. Tinka visų tipų aušinimo sistemoms, sudėtyje nėra monoetilenglikolio. Negalima naudoti gryno – skiesti reikia tokiu
santykiu, koks nurodytas lentelėje.
Talpa: 1 l, 5 l, 20 l, 50 l, 200 l.
Prekių kodų pavyzdžiai: 1601-00-9991 E – 1 l, 1601-00-9993 E – 5 l, 1601-00-9994E – 20 l,
1601-00-9995E – 50 l,1601-00-9996E – 200 l.

Prekių kodų pavyzdžiai: 1601-01-0001 E – 1 l,
1601-01-0002 E – 5 l, 1601-01-0003E – 20 l.

„4 Max“ paruoštas naudoti
aušinimo skystis („G11“ tipo –
2 metams)

„4 MAX”
APSAUGA IKI...
(°C)

VANDUO
(Dalis)

KONCENTRATAS
(DALIS)

-17

2

1

-27

1,5

1

-35

1

1

Tai skystis, tinkamas naudoti iki –36 °C temperatūros. Aukštos kokybės aušinimo skystis, galima naudoti įvairiais sezonais. Tinka visų tipų
aušinimo sistemoms, sudėtyje nėra monoetilenglikolio. Talpa: 1 l, 5 l, 20 l, 30 l, 60 l, 200 l.
Prekių kodų pavyzdžiai: 1601-00-0001 E – 1 l,
1601-00-0002 E – 5 l, 1601-00-0003E – 20 l,
1601-00-0004E – 30 l, 1601-00-0005E – 60 l,
1601-00-0006E – 200 l.

„HEPU” aušinimo skysčio koncentratas („G11“ tipo –
2 metams)

„HEPU” aušinimo skysčio
koncentratas be silicio „G12”
ir „G12 Plus“ („G12“ tipo –
5 metams)
Puikiai apsaugo aušinimo sistemą, kad ši
neužšaltų, neperkaistų, užkerta kelią korozijai
ir kalkių nuosėdoms. Atitinka automobilių
gamintojų specifikacijų reikalavimus. Tinka ir
ketaus, ir aliuminio varikliams. Sudėtyje nėra
azoto, fosforo ir silicio junginių.
Koncentratas HEPU „G12 Plus“ gali būti
maišomas su kitais „G11“ ir „G12“ tipo HEPU
aušinimo skysčiais.
Atitinka šių specifikacijų reikalavimus:
ASTM D3306, GM 1825M / 1899M, ASTM
D4340, GM SATURN, ASTM D4985, NF R 15
601, SAE J1034, MB 325.3, NATO S-759, VW-TL
774 F. NF R 15 601, FORD ESE-M978B4H-A.
Talpa: 1,5 l, 5 l, 20 l.
Prekių kodų pavyzdžiai: P999 G12(PLUS) – 1,5 l,
P999–G12(PLUS) – 5 l, P999–G12(PLUS) – 20 l.

Puikiai apsaugo aušinimo sistemą, kad ši neužšaltų, neperkaistų, užkerta kelią korozijai
ir kalkių nuosėdoms. Atitinka automobilių
gamintojų specifikacijų reikalavimus. Tinka ir
ketaus, ir aliuminio varikliams. Galima naudoti
įvairiais sezonais. Sudėtyje nėra azoto ir fosforo junginių. Negalima naudoti gryno – skiesti
reikia tokiu santykiu, koks nurodytas lentelėje.

„HEPU P999 G12” – skiedimo pavyzdys
APSAUGA IKI...
(°C)

HEPU P999 G12
(%)

VANDUO
(%)

-20

1

2

-27

1

1,5

-40

1

1

Atitinka šių specifikacijų reikalavimus:
ASTM D 3306, ASTM D 4340, ASTM D 4985,
SAE J 1034.
Talpa: 1,5 l, 5 l, 20 l.
Prekių kodų pavyzdžiai: P 999 – 1,5 l, P999 –
5 l, P999 – 20 l.

„HEPU P999 G12 PLUS”– skiedimo pavyzdys
APSAUGA IKI...
(°C)

HEPU P999 G12
PLUS
(%)

VANDUO
(%)

-8

20

80

-15

30

70

-25

40

60

-37

50

50

„HEPU P999” – skiedimo pavyzdys
APSAUGA IKI...
(°C)

HEPU P999
(%)

VANDUO
(%)

-8

20

80

-15

30

70

-25

40

60

-37

50

50
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„BASF” koncentruotas aušinimo skystis „Protect Plus / G48“
(„G11“ tipo – 2 metams)
Aukštos kokybės BASF markės koncentruotas aušinimo skystis. Atitinka praktiškai visus lengvųjų automobilių, mikroautobusų ir sunkvežimių gamintojų keliamus reikalavimus. Itin gerai
apsaugo aušinimo sistemą, kad ši neužšaltų, neperkaistų, užkerta kelią korozijai. Negalima
naudoti gryno –
skiesti reikia tokiu santykiu, koks nurodytas lentelėje.
Gautas leidimas „Glysantin® Protect Plus / G 48“ pirmą kartą įpilti į BMW (BMW N 600 69.0),
„DaimlerChrysler“ (DBL 7700.20, 325.0), KHD (H-LV 0161 0188), MAN (MAN 324 NF), MTU (MTL
5048), „Volvo Car Corp“ (1286083 „Issue 002“), „Rolls-Royce“, „Zastava“. Talpa: 1,5 l, 20 l, 60 l, 210 l.
Prekių kodų pavyzdžiai: GLYSANTIN G48 – 1,5 l, GLYSANTIN G48 – 20 l, GLYSANTIN G48 – 60 l,
GLYSANTIN G48 – 210 l.

„BASF GLYSANTYN® Protect Plus / G48”
APSAUGA IKI...
(°C)

GLYSANTYN®
(Dalis)

VANDUO
(DALIS)

-20

1

2

-27

1

1,5

-40

1

1

„BASF” koncentruotas aušinImo
skystis „Protect Plus G30“ („G12“
tipo – 5 metams)
Aukštos kokybės BASF markės aušinimo skysčio
koncentratas be silicio. Atitinka pirmaujančių lengvųjų automobilių, mikroautobusų ir sunkvežimių
gamintojų keliamus reikalavimus. Puikiai apsaugo
aušinimo sistemą, kad ši neužšaltų, neperkaistų,
užkerta kelią korozijai. Tinka visiems šiuolaikiniams
varikliams, taip pat varikliams su aliuminio korpusu. Negalima naudoti gryno – skiesti reikia tokiu
santykiu, koks nurodytas lentelėje.

„BASF GLYSANTIN® Protect Plus / G40”
APSAUGA IKI...
(°C)

GLYSANIN®
(Dalis)

VANDUO
(DALIS)

-20

1

2

-27

1

1,5

-40

1

1

Atitinka šių specifikacijų reikalavimus:
AUDI, VW, TL 774-D/F, „DaimlerChrysler“ DBL 7700.30
Spite 325.3, MAN 324, SNF, MTU, MTL 5048, PORSCHE BOXTER, CARREA ab Bj.98, CAYENNE, SEAT,
SKODA, TL 774-D/F.
Talpa: 1,5 l, 20 l, 60 l, 210 l.
Prekių kodų pavyzdžiai: GLYSANTIN G30 – 1,5 l,
GLYSANTIN G30 – 20 l, GLYSANTIN G30 – 60 l,
GLYSANTIN G30 – 210 l.

„BASF” koncentruotas aušinimo skystis „Dynamic Protect G 40“
(„G12“ tipo – 5 metams)
Aukštos kokybės BASF markės aušinimo skysčio koncentratas be silicio. „Dynamic Protect G 40“
puikiai apsaugo aušinimo sistemą, kad ši neužšaltų, neperkaistų, užkerta kelią korozijai. Priemonė apsaugo ne tik aušinimo sistemą, bet ir jos svarbiausius elementus: galvutės aušinimo
kanalus, variklio bloką, radiatorių, aušinimo skysčio siurblį ir apšildymo radiatorių. Tinka visiems
šiuolaikiniams varikliams, susiduriantiems su didelėmis mechaninėmis ir temperatūros apkrovomis. Aušinimo skysčio sudėtyje nėra azoto, amonio, silicio ir fosforo junginių.
Rekomenduojamas automobiliams, pagamintiems nuo 2005 m.: „Audi“, „Bentley“, „Bugatti“,
„Lamborghini“, „Seat“, „Skoda“, VW.
Talpa: 1,5 l, 20 l, 60 l, 210 l.
Prekių kodų pavyzdžiai: GLYSANTIN G40 – 1,5 l, GLYSANTIN G40 – 20 l, GLYSANTIN G48 – 60 l,
GLYSANTIN G48 – 210 l.
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„BASF GLYSANTIN® Protect Plus / G30”
APSAUGA IKI...
(°C)

GLYSANTIN®
(Dalis)

VANDUO
(DALIS)

-20

1

2

-27

1

1,5

-40

1

1

1
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UAB„Inter Cars Lietuva“ filialuose apsiperkantys klientai pardavėjams dažnai užduoda įvairių klausimų apie aušinimo ir langų skysčius. Kartais klausimai priverčia nusišypsoti, tačiau
gan dažnai tenka išgirsti logiškų ir įdomių. Mes nusprendėme surinkti dažniausiai klientų užduodamus klausimus apie aušinimo ir langų skysčius ir pateikti juos tikriems šios srities
specialistams. Į klausimus sutiko atsakyti Dainius Danušis (už tai esame labai dėkingi). Dainius daugiau nei prieš 15 metų Klaipėdos rajone įkūrė savo komercinę įmonę, gaminančią
įvairius produktus, skirtus automobiliams prižiūrėti ir eksploatuoti, taip pat chemijos produktus, naudojamus tiek statybose, tiek buityje.

1.

3.

Kuo antifrizas skiriasi nuo tosolo? Ar galima juos sumaišyti?

Kokia yra aušinimo skysčio (antifrizo, tosolo) sudėtis? Kas naudojama jam gaminti?

Žodis tosolas kilęs iš rusiškų žodžių
„технология органического синтеза“, o šio
pavadinimo autorius yra rusų mokslininkas
В. Н. Кирьян – jis, kaip ir kiti (О. Н. Дымент,
А. В. Борисов, В. А. Гончаров, Ю. В. Тихонов,
Н. П. Маслова, Е. Б. Чижов), dalyvavo kuriant
tosolą. Vėliau prie šio žodžio buvo pridėta
raidė M, t. y. modernizuotas. Tosolas buvo
suskurtas specialiai automobiliams „Žiguliai“,
kad pakeistų pasenusį SSSR gamintą aušinimo skystį „ГОСТ 159“, nes pastarasis neatitiko
tuometinių partnerių automobilizmo srityje –
italų – reikalavimų. Šiuo metu tosolas Rytų
rinkoje – plačiai naudojama sąvoka ir yra tapusi bendriniu pavadinimu.
Žodžiu „antifrizas“ vadinama medžiaga,
mažinanti vandens užšalimo temperatūrą, tačiau„antifrizu“ taip pat vadinamas ir paruoštas
mišinys (aušalas), kurio užšalimo temperatūra
žemesnė negu vandens. Iš esmės visų „antifrizų“ veikimas paremtas reiškiniu, kai vandenyje ištirpusios medžiagos mažina vandens
užšalimo temperatūrą. Taigi sakyti, kad tosolas kenksmingas, būtų neteisinga. Lygiai
taip pat, kaip sakyti, kad visų rūšių antifrizas
yra prastas. Tosolą su antifrizu maišyti galima
(išskyrus aušinimo skystį „G12“), bet reikėtų
tiksliai žinoti šių produktų sudėtį.

Antifrizas, kaip tosolas, gaminamas iš monoetilenglikolio, į kurį įmaišoma nuo korozijos
apsaugančių ir putojimą stabdančių priedų.
Priedų nuo korozijos gamybos technologija –
sudėtingas procesas, tai komercinė paslaptis,
todėl gamybos ypatumų gamintojai nelinkę
atskleisti.

2.

Teko girdėti, kad antifrizas skirtas europietiškiems, o tosolas – rusiškiems automobiliams. Ar tai tiesa?

Geras aušinimo skystis būtinas visiems automobiliams, nesvarbu, ar jie europietiški, ar
azijietiški, ar rusiški. Pavadinimas tosolas nereiškia aušinimo skysčio kokybės. Nereikia pamiršti, kad po tosolo etikete gali būti paslėpta
nekokybiška prekė, nes pas mus lengviausia
padirbti tokį produktą, kurio Lietuvoje niekas negamina. Padirbinėtojai savo produktą
dažnai pavadina tosolu ir nurodo egzistuojančią Rusijos įmonę. Savaime suprantama,
galimybė, kad tokia įmonė gins savo vardą
Lietuvoje, yra minimali, o nustačius pažeidimą Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
nubaus tik platintojus. Jie kitais metais tą patį
produktą pardavinės jau su kitokia etikete.

4.

Ar paprastas vartotojas gali nustatyti, kokios kokybės yra jo perkamas aušinimo skystis? Jei
taip, kokiu būdu?
Ne, to jis tiksliai nustatyti negali, bet ir nėra
būtina, jeigu antifrizą pirko parduotuvėje: kokybe pasirūpino gamintojas. Jeigu abejoja dėl
antifrizo kokybės savo automobilio bakelyje,
reikėtų tai patikėti autoserviso darbuotojams.

5.

Kokias dar funkcijas, išskyrus aušinimo, variklyje atlieka aušinimo skystis?
Šiuolaikiniai aušinimo skysčiai apsaugo variklį nuo perkaitimo, korozijos, stabdo putojimą.
Žiemos metu neužšąla.

6.

Ką reiškia ant aušinimo skysčio taros užrašyti žymėjimai „G11“, „G12“, „G30“, „G40“ ir t. t.?

„G11“, „G12“ yra „Wolksvageno“ specifikacijos,
jos atspindi aušinimo skysčio tipą. Tokius užrašus galite rasti ant aušinimo skysčio bakelio.
„G30“ ir „G40“ – tai tiesiog antifrizo pavadinimas, galimai nukopijuotas nuo vokiečių gamintojo „Basf“, pvz., aušinimo skystis „Glysantin
G30“. Rinkoje yra gamintojų, kurie nesivargina
sertifikuoti savo produktų ir tiesiog nurašo
specifikacijas nuo naudojamų koncentratų
etikečių. Tačiau tokie produktai neatitinka reikalavimų ir vartotojai klaidinami. Perkant „G11“
ar „G12“ pažymėtą produktą galima reikalauti,
kad tiekėjas pateiktų gamintojui išduotą sertifikatą būtent to produkto, kurį jis perka.

7.

Kuo skiriasi įvairių spalvų aušinimo skysčiai
ir kokios spalvos aušinimo skystį geriausia pasirinkti? Kodėl?

ria savo produkcijos rūšis, pvz., su silikatais ar
be jų, su boratais ar be jų. Skystį reikėtų rinktis
vadovaujantis automobilio gamintojo instrukcija. Jei nenorite skirti daug lėšų, kokybiško
skysčio galite įsigyti ir pagaminto Lietuvoje,
svarbu, kad etiketėje būtų nurodytas tikslus
gamintojas ir rekvizitai. Reikėtų vengti tokių
užrašų kaip „Made in EU“: tai parodo, kad gamintojas slepia savo vardą. Taip pat nepatarčiau įsigyti Rytų šalyse gamintų produktų, nes
jų kokybės kontrolė Lietuvoje ribota. Perkant
koncentruotą antifrizą, jį būtinai praskieskite
distiliuotu vandeniu, nes neskiestas žiemą gali
sustingti, o sumaišytas su vandeniu vienodomis dalimis puikiai tarnaus ir esant –35 ºC
temperatūrai.

8.

Ar galima maišyti skirtingų spalvų aušinimo skysčius?

Skirtingų spalvų skysčių maišyti nepatartina. Taip pat nereikėtų maišyti skirtingų gamintojų nevienodų tipų aušinimo skysčių.
Geriausia pakeisti visą aušinimo skystį, nes
skirtingi nuo korozijos saugantys inhibitoriai
gali sudaryti naujus nereikalingus junginius
arba suardyti jau esančius kompleksus.

9.

Ar vasarą galima vietoje aušinimo skysčio
naudoti vandenį? Kokios vandens naudojimo pasekmės automobiliui?

Visus metus patarčiau naudoti antifrizą, nes
šiuolaikiškas antifrizas yra ilgaamžis ir kasmet
jo keisti nereikia.

10.

Į ką patartumėte atkreipti dėmesį perkant aušinimo skystį?

Pirkti aušinimo skystį patarčiau ne turguje,
bet parduotuvėje. Reikėtų atkreipti dėmesį į
gamintoją, kristalizacijos temperatūrą (rinkitės
kuo žemesnę, tarkim, –40 ºC) ir tai, kaip lengvai jūs jo galėsite įsigyti. Bet svarbiausia – reikėtų vadovautis savo automobilio instrukcija:
joje aiškiai parašyta, kokio tipo antifrizas skirtas
Jūsų automobiliui.

Aušinimo skysčių spalva absoliučiai nieko
nereiškia – skirtingi gamintojai spalvomis atski-
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1.

Po kiek laiko sandėliuojant langų ploviklį
jame atsiranda dažų nuosėdų?

Kokybiškame ploviklyje nuosėdų apskritai
neturi būti, nes jos atsiranda dėl kieto vandens, nekokybiškų arba blogai parinktų aktyviųjų medžiagų.

2.

Ar tikrai žieminis langų skystis neužšąla
esant ant pakuotės nurodytai oro temperatūrai?
Kokia to priežastis?
Jis privalo išlikti skysto pavidalo iki nurodytos kristalizacijos temperatūros. Bet nereikia
pamiršti, kad net ir kokybiškiausias skystis
esant žemai temperatūrai tirštėja, todėl išvardysiu pagrindines priežastis, kodėl gali užšalti
ploviklis.

Jei ploviklio nepurškia ant langų, gal jis tiesiog baigėsi.

tu apledėjo ir purkštukai. Ką tokiu atveju reikėtų
daryti? Geriausia – apšiltinti variklio gaubtą, kad
sniegas netirptų nukritęs ant jo.

Ploviklis iš tiesų užšalo ir dabar bakelyje košė –
greičiausiai nusipirkote nekokybišką ploviklį
arba jį kas nors iš Jūsų šeimos narių atskiedė.

3.

Kodėl į specialų bakelį verta pilti langų ploviklį, o ne vandenį?

Žiemą vanduo tiesiog užšąla ir sugadina
stiklų plovimo sistemą. Vasarą įpiltas vanduo
palieka kalkių nuosėdų – jos taip pat kenkia
stiklų plovimo sistemai. Be to, vanduo negali
taip veiksmingai pašalinti purvo ir vabzdžių
likučių nuo automobilio stiklo kaip kokybiškas
vasarinis skystis langams plauti.

4.

Kuo skiriasi skirtingų spalvų langų plovikliai ir ar spalva ką nors reiškia?
Ploviklio spalva visiškai nieko nereiškia.

Nuplovus stiklą ant jo atsiranda plėvelė –
esant itin žemai temperatūrai ir didelei sąlyginei drėgmei alkoholis ploviklio sudėtyje garuodamas praranda energiją (pabandykite ant piršto užpilti spirito – jis garuodamas šaldys odą)
ir dar labiau atvėsina stiklą. Be to, alkoholis turi
savybę sugerti aplinkoje esančią drėgmę ir taip
labiau sumažina ploviklio alkoholio koncentraciją. Be viso to dar yra šaltas stiklas, prasti
susidėvėję valytuvai ir štai – ant stiklo matyti
baltos juostos. Valytuvai tiesiog nenuvalo ploviklio ir sniego mišinio – stiklas apšąla. Kaip
išspręsti problemą? Niekada nepurkškite ploviklio ant šalto stiklo, o kiekvieną rudenį pakeiskite valytuvus į naujus.
Būna, kad ploviklio bakelyje yra, bet jo
neįmanoma užpurkšti ant stiklo. Kodėl? Tiesiog esant ypač žemai temperatūrai ploviklis
sutirštėja, seno siurbliuko tarpinės susitraukusios, todėl nėra slėgio ir skystis neišpurškiamas.

Vienas klientas klausė, kodėl iš prekybos centro grįžęs namo negalėjo užpurkšti ploviklio,
nors jis nesibaigė ir prie parduotuvės nebuvo
užšalęs. Priežastis gali būti ta, kad važiuojant į
prekybos centrą apsnigo variklio gaubtą, variklio šiluma aptirpdė sniegą ir jis apledėjo, o kar-
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5.

Kokios sudėties langų skysčiu galima prekiauti parduotuvėse, o kokį leidžiama parduoti tik
automobilių servisuose? Kodėl?

Parduotuvėse galima prekiauti įvairiais stiklų plovikliais, išskyrus toksiškus. Jie pažymėti
kaukole ir raide „T“. Tokius ploviklius galima
naudoti tik specializuotose dirbtuvėse, kur
darbuotojai išmokyti dirbti su toksinėmis medžiagomis.

6.

Ar yra rekomendacijų, kokį skystį naudoti,
jei yra vadinamieji vėduokliniai valytuvai?
Vėduokliniai valytuvai niekuo neypatingi,
tad tinka visi kokybiški stiklų plovikliai.

7.

Kokį skysti geriau pirkti – koncentruotą ar
skiestą? Kodėl?
Patarčiau pirkti jau paruoštą, nes gamintojas
tikrina savo produkto kokybę ir už ją atsako. Be
to, gaminant naudojamas kokybiškas vanduo,
iš kurio pašalintos kalkės. Jis labai svarbus: apsaugo apiplovimo skysčio bakelį – šis neapkalkėja. Kalkės itin kenkia plovimo sistemai, nes
kaupiasi ant bakelio sienelių, byra ant dugno ir

galiausiai užkemša purkštukus. Koncentruotus
stiklų ploviklius patarčiau naudoti tik tada, kai
artėja labai stiprūs šalčiai, o Jūs nesate tikras
dėl ploviklio kokybės.

8.

Kodėl kai kurie plovikliai po tam tikro laiko
pradeda smirdėti, o kiti visą laiką išlieka malonaus kvapo?

Yra kelios priežastys. Pirma, tai nekokybiškas alkoholis, naudojamas plovikliams gaminti. Iš esmės tai atliekos, kurios lieka distiliuojant
alkoholį. Jos pigios, tad tokie plovikliai paprastai randa vietą didžiųjų prekybos centrų lentynose.
Antra priežastis ta, kad naudojamas denatūruotas alkoholis. Jis denatūruojamas laikantis Lietuvos teisės aktų nustatytos tvarkos, o tai
reiškia, kad privaloma naudoti acetoną – šis
gadina automobilio dažus, valytuvų gumas ir
skleidžia nemalonų pašalinį kvapą. Europoje
tokių reikalavimų nėra ir iš ten atvežamas alkoholis paprastai būna be acetono. Beje, Lietuvoje kai kurie gamintojai naudoja kokybišką
alkoholį.
Pirkėjams patarčiau prieš perkant atsukti
bakelį tiesiog parduotuvėje ir stiprų alkoholio
kvapą skleidžiančio skysčio nepirkti – tokiu
būdu paskatinsite prekybos centro darbuotojus pasitempti ir prekiauti kokybiškais produktais.

9.

Kiek laiko ir kokiomis sąlygomis galima
laikyti skystį langams plauti plastikinėje taroje?

Paprastai pats gamintojas nurodo ploviklių
galiojimo terminus. Tačiau jei skystis supiltas į
plastikinę gamintojo tarą, tamsioje vėsioje vietoje galima laikyti neribotą laiką. Tai iš esmės
priklauso nuo alkoholio kiekio ir konservantų
ploviklio sudėtyje.

10.

Ar užsienyje pagamintas langų plovimo
skystis kokybiškesnis už gaminamą Lietuvoje?

Jei Lietuvos gamintojai laikosi visų gamybos technologijos reikalavimų, jų gaminamo
skysčio kokybė nė kiek ne prastesnė nei pagaminto užsienyje.

©2010 Trade Mark Solutions

T I E KĖ J A I I R PRODU KTAI

NAUJAUSIOS „MAHLE“ TECHNOLOGIJOS

SĖKMINGAS SPRENDIMAS
PASAGOS FORMOS ORO FILTRAI
Mažinti montavimo erdvę ir didinti pėsčiųjų
sveikatos saugos reikalavimus – tai tik dvi naujo „Mercedes-Benz“ OM651 variklio technologinės užduotys. Keturių cilindrų dyzelinis variklis, kurio galingesnės versijos yra su dviem
turbinomis, šiuo metu montuojamas į C klasės
(W 204, modeliai 200 CDI, 220 CDI ir 250 CDI),
E klasės (W 212, modeliai 220 CDI ir 250 CDI)
automobilius, taip pat į GLK (125 ir 150 kw).
Rimta užduotis MAHLE inžinieriams buvo patobulinti oro filtrą, kurį galima įdėti į ypač siaurą variklio skyriaus erdvę tarp daugybės kitų
agregatų, taip pat svarbu, kad atitiktų griežtus
pėsčiųjų sveikatos apsaugos reikalavimus.

PĖSČIŲJŲ SVEIKATOS APSAUGA – KAS TAI?
Frazė „pėsčiųjų sveikatos apsauga“ reiškia
Europos komiteto sąrašą, sudarytą po nepriklausomų specialistų atliktų automobilių vadinamųjų crash testų vertinant aktyvių ir pasyvių eismo dalyvių saugumą.
„Euro NCAP“ (European New Car Assessment
Programme) – tai Europos transporto ministerijų, automobilių bendrovių ir draudimo
kompanijų sąjunga, sudariusi vadinamojo
NCAP crash testo reikalavimus, susidedančius

valdymo blokas tilptų ant filtro korpuso, tapo
tikra užduotimi – reikėjo apsvarstyto sprendimo, nes filtro korpusą teko pagaminti ne tik
labai ploną, bet ir gana tvirtą, kad galėtų išlaikyti variklio valdymo bloko svorį. Kitu svarbiu
aspektu tapo akustiniai oro filtro parametrai.
Tikslus užduočių, kurias turėjo atlikti gamintojas, sąrašas:

• Montavimo aukštis turėtų būti kuo įmanoma

mažesnis.
• Pasirūpinama, kad švarus oras išeitų ir neapdirbtas įeitų paraleliai (jei taip nori užsakovas), o
ne taip, kaip įprasta – iš priešingų pusių.
• Darbinis filtras turi būti tokio dydžio, kad
tilptų į filtravimo talpyklą.
• Užtikrinamas didelis vidinis stabilumas ir atsparumas statiškumui.
• Pasirūpinama didžiausiu patikimumu ir
tvirtumu – tai būtina didelėms mechaninėms
apkrovoms, atsirandančioms eksploatuojant,
atlaikyti.
• Sumažinami triukšmą keliantys veiksniai,
kad būtų pasiektos užsakovo pageidaujamos
akustinės normos.
• Užtikrinamas ilgas eksploatavimo laikas.

Kompiuterinis oro srauto modeliavimas parodo oro kelią per filtrą. Norėdami, kad oras būtų filtruojamas kuo
veiksmingiau, gamintojai privalo užtikrinti, kad jis į filtrą būtų įsiurbiamas
per visą jo paviršiaus plotą.

iš trijų dalių: suaugusių žmonių, vaikų, esančių
ant galinės automobilio sėdynės, ir pėsčiųjų
apsaugos.
Europoje visiems naujiems automobiliams
(nuo 2005 m.) įvykus avarijai taikomi pėsčiųjų
saugos reikalavimai. Automobilių gamintojai,
atsižvelgdami į tai, naudoja skirtingus būdus,
tarkim, priekinėje automobilio kėbulo dalyje
pritaiko minkštesnes medžiagas. Automobilio
pėsčiųjų apsaugos koeficientas vertinamas
NCAP komiteto. Remiantis šiuo vertinimu
transporto priemonei skiriamas tam tikras
žvaigždučių kiekis (nuo 0 iki 4).
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CAE (Computer Aided Engineering –
pagalbinis kompiuterinis modeliavimas) – oro slėgio pasiskirstymo
modeliavimas, parodantis, kaip juda
oro slėgis nuo tada, kai patenka į filtrą (raudona spalva), iki kol išvalytas
išeina iš filtro (mėlyna spalva). Labai
svarbu numatyti net smulkmenas
(tarkim, kaip oro slėgis pasiskirsto
lauke prieš patekdamas į filtrą), kad
būtų galima veiksmingai panaudoti
visą oro filtro plotą.

KĄ TAI REIŠKIA ORO FILTRŲ GAMINTOJAMS?

FILTRAVIMO ĮDĖKLAI – PASAGOS FORMOS

Kad būtų laikomasi pėsčiųjų sveikatos apsaugos normų, gaminant naują filtrą OM 651
teko atkreipti dėmesį į minimalų atstumą tarp
variklio skyriaus gaubto ir oro filtro korpuso
viršutinio taško. Kaip padaryti, kad variklio

Naudojant tradicinių formų, apvalius ir
plokščius filtravimo įdėklus, skirtus orui valyti,
nebuvo galima įvykdyti techninių užduočių
reikalavimų. Taigi teko ieškoti sprendimo –
buvo skurta visiškai nauja pasagos forma. Taip

Aktualijos

siekta atitikti visus keliamus reikalavimus.

KOMPAKTIŠKUMAS IR GALIMYBĖ IŠLAIKYTI
DIDELIUS KRŪVIUS
Apgalvota oro kanalų geometrija, tvirtos
korpuso briaunos, maksimaliai išnaudojama
turima erdvė, nors filtro aukštis nedidelis, padėjo pasiekti didelį vidinį stabilumą ir tvirtumą. Taigi pasagos forma ir filtravimo medžiagos geometrija pasitarnavo – nors pats filtras
ir nedidelis, jo darbinis paviršius išnaudojamas
maksimaliai.

ILGAS VEIKIMO LAIKAS
Kad filtravimo sistema veiktų ilgai, buvo
siekiama jos elementų apkrovą paskirstyti kiek
įmanoma tolygiau. Reikalaujamas homogeniškumas pasiektas ypatingai išdėsčius oro kanalus filtro korpuse. Dar tik pradėjusi gaminti
filtravimo sistemą MAHLE komanda sukūrė
teoriškai apskaičiuotus modelius ir taip patikrino jos darbo veiksmingumą.

AUKŠTOS GAMINIMO TECHNOLOGIJOS
Šiuolaikinės dizainerių koncepcijos reikalauja naujovių ir gamybos procese. Naujas
pasagos formos oro filtras tapo iššūkiu MAHLE
koncerno filtrų ekspertams ir jų profesionaliai
patirčiai.
Pavyzdžiui, popierinis filtro įdėklas įterptas
į plastiką. Tai reiškia, kad laikantysis plastikinis
korpusas įšildomas iki panašios į tešlą agregatinės būsenos, kad į jį būtų galima įspausti popierinį filtravimo įdėklą – tokiu būdu jis
tvirtai ir hermetiškai susijungia su korpusu,
kai plastikas sukietėja. Plastikas turi išlaikyti
tokį filtravimo elemento spaudimą ir nesusideformuoti. Kad popierinis filtravimo įdėklas
būtų tinkamai ir tiksliai įspaustas į viršutinę ir
apatinę korpuso plokštumas, filtruojantysis
elementas pagamintas iš polipropileno – taip
sulituotos detalės būna lygesnės. Norint pritvirtinti popierinį filtravimo įdėklą prie specialios tvirtinimo plokštelės, teko išrasti naujus,
būtent šiai funkcijai atlikti skirtus gamyklinius
procesus, kurie šiuo metu kaip tik patentuojami – šiandien MAHLE koncernas juos naudoja
išskirtinėmis teisėmis.
Siekiant sandarumo, tarp jungiamųjų elementų būtina išlaikyti ypač mažus atstumus.
Be to, buvo tiksliai apskaičiuotas plastiko tamprumas lydantis ir veikiant kitam veiksniui –
kristalizavimuisi. Tokie skaičiavimai ir sudarė
pagrindą atsirasti serijinei gamybai ir specialiems instrumentams, užtikrinantiems patikimą ir stabilų gamybos procesą.

TIEKĖ JA I IR P RO DUKTA I
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MERCEDES-BENZ, BMW, AUDI, VOLKSWAGEN –

už DEGALŲ priedus!

Įsipilti prastų degalų galima bet kurioje
degalinėje. Tad kaip kovoti su tokiomis problemomis? Pirmaujantieji automobilių gamintojai vis dažniau pataria naudoti specialius degalų priedus. Šia tema savo rekomendacijose,
specialiame dokumente apie sutepamąsias
medžiagas ir degalus, rašo „Mercedes-Benz
Betriebsstoff-Vorschriften“ (2006/01 Leidimas):
„Priedai – tai degaluose tirpstantys cheminiai
junginiai, gerinantys degalų kokybę arba suteikiantys jiems papildomų teigiamų savybių.
Šie priedai neleidžia ant vožtuvų, variklio detalių susidaryti angliai, degalų sistemą saugo
nuo korozijos. Daugkartiniai tyrimai parodė,
kad, naudojant kokybiškus benzininius ir
dyzelinius priedus, pailgėja variklio veikimo
laikas, jo detalės ir visa degalų sistema būna
švaresni, mažiau išmetama toksinių medžiagų ir padidėja variklio galingumas. Dėl šių
priežasčių degalų priedai yra perspektyvi, bet
nebrangi prekė, būtina siekiant kokybiškos automobilių techninės priežiūros.“
Panašios nuomonės apie priedus laikosi ir
AUDI: „Kuro kokybė turi įtakos variklio galingumui ir ilgaamžiškumui. Naudoti reikėtų
tik kokybiškus degalus su specialiais priedais – jie apsaugo nuo korozijos, o iš
degalų sistemos ir variklio

geriau pašalinamos įvairios nuosėdos. Priedų
reikėtų įsigyti atskirai ir pilti į degalus kiekvieną kartą, kai variklio nepavyksta užvesti arba
jis dirba netolygiai.“

KĄ NAUDOTI?
Kokius priedus rinktis? Mes rekomenduojame patikrintus vokiškus LIQUI MOLY. Įmonė
„LIQUI MOLY GmbH“ tvirtai laikosi pirmoje
vietoje Vokietijoje, sritis – kuro priedų ir alyvos priedų gamyba (54 proc. Vokietijos rinkos). Glaudžiai bendradarbiaudama su „Opel“,
„Mercedes-Benz“, „BMW”, „Audi“, „Volkswagen“,
MAN, „Mitsubishi“, bendrovė gamina unikalias
variklių ir transmisines alyvas, autokosmetiką
ir, aišku, puikius priedus. Būtent nuo priedų
prieš 60 metų prasidėjo įmonės istorija. Šioje
srityje LIQUI MOLY turi didžiulę patirtį.
Degalų priedai LIQUI MOLY pripažinti tokių
koncernų kaip „Mercedes-Benz“, BMW, „Audi“,
„Volkswagen“, „Mitsubishi“, taip pat ir Vokietijos
techninės priežiūros institucijos – TUV, Vokietijos aplinkos apsaugos sąjungos – DEKRA
(būtent LIQUI MOLY priedai turi didelę svarbą
kovojant už švarų orą Vokietijoje).
LIQUI MOLY priedai įtraukti į specialių „Mercedes-Benz“ ir BMW produktų sąrašą

ir su šiais prekių ženklais tiekiami į firminius
autoservisus. Pavyzdžiui, priedą „LIQUI MOLY
Diesel-Spulung“, skirtą degalų purkštukams
valyti, turintį vidinį BMW kodą ir pavadintą
„BMW Diesel-Spulung“, įmonė LIQUI MOLY
tiekia į BMW AG servisus. Serviso priedų, gaminamų „LIQUI MOLY GmbH“ koncernams
„Mercedes-Benz“ ir „Daimler-Chrysler“, sąraše –
kelios dešimtys pozicijų.
LIQUI MOLY priedų asortimentas labai
platus. Yra priemonių ir benzininiams, ir dyzeliniams varikliams, skirtų konkrečioms problemoms, susijusioms su degalų sistema, pašalinti, taip pat gerinančių benzino ar dyzelino
kokybę kiekvieną kartą įpylus degalų. Vienu
žodžiu, rekomenduoja „Mersedes“, rekomenduojame ir mes.

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI
Pateikiame kai kurių priedų, pelniusių pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, nuotraukas ir trumpus aprašymus.
Tikimės, kad ši informacija bus naudinga, kai
norėsite įsigyti priedų savo automobiliui.

ATF Additiv

Priedas į automatinės transmisijos alyvą. Pagerina transmisijos
darbą, neleidžia alyvai prasisunkti. Naudojamas su ATF IIII ir ATF II
alyvomis.

Fuel Protect
Diesel-Schmier-Additiv

Priedas į dyzeliną. Sutepa degalų
siurblį, suteikia degalams reikalingų
tepimo savybių, apsaugo dyzelinį
siurblį, kad šis greitai nesudiltų.

GearProtect

Priedas į mechaninės transmisijos alyvą. Suteikia ilgalaikę
apsaugą (užtenka 100 000 km).
Sumažina trintį, pagerina transmisijos darbą.

Getriebeoil-Additiv

Priedas į mechaninės transmisijos
alyvą su MoS2 (molibdeno disulfidu). Sumažina trintį, pagerina
transmisijos darbą.

Diesel-Spülung

Priedas į dyzeliną degalų sistemai
valyti. Tai koncentruotas ploviklis,
padidinantis cetano skaičių, saugantis nuo korozijos. Turi BMW ir
„Mitsubishi“ leidimus.

Hydro-Stössel-Additiv

Priedas į variklinę alyvą. Sumažina hidraulinių kėliklių darbo
triukšmą.

MotorProtect

Priedas į variklinę alyvą. Suteikia ilgalaikę apsaugą (užtenka
50 000 km). Sumažina trintį,
kuro ir tepalo sąnaudas.

Oktane Plus

Priedas į benziną. Padidina jo
oktano skaičių. Pagerina degalų
kokybę, apsaugo nuo detonacijos, išvalo degalų sistemą.

Super Diesel Additiv

Daugiafunkcis priedas į dyzeliną.
Padidina dyzelino citano skaičių,
jis geriau užsiliepsnoja ir sudega,
be to, sumažina degalų sąnaudas,
išvalo degalų sistemą, apsaugo
nuo korozijos.
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Injection-Reiniger

Priedas į benziną degalų įpurškimo sistemoms valyti. Užtikrina
švarą degalų sistemoje, sumažina
degalų sąnaudas, sureguliuoja
variklio galią ir kt.

Oil Additiv

MotorClean

Priedas į variklinę alyvą, profesionaliai išplaunantis tepimo sistemą. Pilamas į seną alyvą prieš
ją keičiant.

Bedruskė priemonė degalams apsaugoti. Pašalina vandenį iš degalų
bako ir sistemos, apsaugo nuo korozijos, nekenksminga aplinkai.

Priedas į variklinę alyvą su MoS2
(molibdeno disulfidu). Mažina
trintį, degalų ir tepalo sąnaudas,
pagerina variklio tepimą.

Kühler Dicher
Ventil Sauber

Priedas į benziną vožtuvams
valyti. Sumažina degalų sąnaudas, sureguliuoja variklio galią,
sumažina dujų kenksmingumą,
apsaugo nuo korozijos.

Visco-Stabil

Priedas į variklinę alyvą. Stabilizuoja klampą, sumažina
alyvos sąnaudas, neleidžia tepalui suskystėti esant didelėms
apkrovoms.

Priedas į aušinimo skystį. Hermetizuoja nedidelius nesandarumus
aušinimo sistemoje, užtikrina patikimą variklio aušinimą.

T I E KĖ J A I I R PRODU KTAI

NAUJIENOS
„KYB” plėtra ir investicijos Europoje
KYB korporacija Ispanijoje atidarė naują gamyklą „KYB Advanced Manufacturing Spain“
(KAMS). Ji įkurta Los Arcose, netoli Pamplonos
miesto.
Naujos gamyklos projektas patvirtintas 2008
liepos mėnesį, o pirmoji testinė gamybos serija paleista 2009 metų rugpjūtį. Pirmoji produkcija, skirta PAS ir AUDI automobilių gamintojams, pagaminta po 4 mėnesių. Dabartinis

gamyklos pajėgumas – 1 milijonas amortizatorių per metus. Šiuo metu gamykloje dirba
70 darbuotojų, planuojama, kad iki 2013 metų
skaičius padidės iki 140.
Projekto vertė, paskaičiavus išlaidas už žemės sklypą, gamyklos statybą ir gamybinės
įrangos montavimą, sudaro daugiau kaip 20
mln. eurų. Hajime Sato, „KYB Europe“ prezidento, teigimu, tada, kai visame pasaulyje
mažinamos finansinės investicijos, šis projektas atskleidžia KYB siekius išlaikyti pozicijas
pasaulyje.
KYB šiuo metu valdo tris amortizatorių
gamyklas Europoje, jų metinis pajėgumas –
20 mln. amortizatorių. Gamyklose dirba 800
darbuotojų.
KAMS gamykla taip pat suteikia puikią galimybę vystyti pardavimą – tiekti priekinius ir
galinius amortizatorius 5-os serijos BMW automobiliams. Tai pirmasis bendras KYB ir BMW
projektas, tačiau KYB siekiai didesni.

„KYB” ir „TOYOTA” bendradarbiavimas
KYB tęsia bendrą darbą su „Toyota“ – tiekia
amortizatorių komplektus (priekinius ir galinius), tinkamus naujausiam „Verso“ modeliui.
Naujasis „Verso“ – trečios kartos C-MPV
transporto priemonė, nuo 2009 m. kovo mėnesio gaminama „Toyotos“ gamyklose Bursoje,
Turkijoje. Lietuvoje šis modelis pradėtas par-
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davinėti maždaug nuo 2009 m. gegužės.
TOYOTA VERSO „Minivano“ tipo lengvasis
automobilis, pagamintas laikantis aukščiausių
kokybės standartų, greitai tapo labai populiarus tarp klientų. Ši transporto priemonė turi
daugiafunkcio automobilio bruožų, ja važiuoti
malonu ir patogu. 2009 m. „Toyota“ planavo
parduoti daugiau nei 95 000 „Verso“ modelių.
Siekdama, kad transporto priemone važiuoti būtų patikima ir saugu bet kokiomis sąlygomis, „Toyota“ naudoja naujausias pakabos

sistemos technologijas, pavyzdžiui, „Vehicle
Stability Control“ (transporto priemonės stabilumo kontrolė) ir „Traction Control“ (sukibimo kontrolė). Šios sistemos padeda išlaikyti
važiavimo trajektorijos stabilumą ir užtikrina
stipresnį transporto priemonės sukibimą su
kelio dangos paviršiumi.
Nicolas Aranazas („KYB Suspensions Europe“) komentuoja: „Tęsdama bendradarbiavimą
su „Toyota“, KYB patvirtina savo siekius sustiprinti nuolatinius verslo ryšius su didžiausiais
automobilių gamintojais. C klasės transporto
priemonės itin populiarios, o mes džiaugiamės galėdami Europoje šiam modeliui tiekti
savo amortizatorius.“

„KYB” korporacijai – „PSA” grupės
apdovanojimas
PSA grupė („Citroen–Peugeot“) KYB korporacijai skyrė apdovanojimą už naujovę, t. y. už
pakabos sistemos technologiją „Dynamic Roll
Control“, pritaikytą naujajame „Peugeot 3008“
modelyje. Naujosios sistemos „Dynamic Roll
Control“ esmė – neleisti kėbului per daug
pasvirti. Reikėtų paminėti, kad ji atitinka išrankiausių klientų poreikius ir reikalavimus.
Glaudžiai bendradarbiaudami „Peugeot“ ir
„KYB Suspensions Europe“ inžinieriai sukūrė
naują virpesių ir pasvirimo kontrolės sistemą,
kontroliuojančią transporto priemonės „elge-

sį“ kelyje: automobilis puikiai sukimba su kelio
dangos paviršiumi, vairavimo tikslumas ir traukos kontrolė išlaikoma aukšto lygio.
Į hidraulinius amortizatorius buvo įmontuota daugiapakopė vožtuvų sistema, užtikrinanti
puikų transporto priemonės sukibimą su kelio
dangos paviršiumi. Iki šiol to dar nebuvo pavyke pasiekti, kalbant apie šio tipo transporto
priemones.
Centrinį valdymo modulį sudaro du galiniai
amortizatoriai, sujungti su galinės pakabos
svirtimi. Šis modulis atlieka trečiojo amortizatoriaus
funkciją su judančiu stūmokliu ir hidrauliniu rezervuaru.
Atliekant staigius posūkius ar lenkiant sistema
sujungia dešinįjį ir kairįjį
amortizatorius į vieną bendrą sistemą – taip padidina
slopinimo efektą, o kartu ir
saugumą.
Važiuojant tiesiai, galiniai
amortizatoriai veikia taip
pat – patogu ir vairuotojui, ir
visiems keleiviams. „Dynamic
Roll Control“ technologija
padeda įveikti kelio dangos
nelygumus ir užtikrina idealų transporto priemonės stabilumą.
Gaminant „Peugeot 3008“ sujungiamos
ypatybės, būdingos SUV, MPV arba hečbeko
tipo transporto priemonėms. Automobilio patrauklumą nulėmė įdomus kėbulo ir keleivių
salono dizainas, taip pat ir pritaikytos naujausios technologijos.
„KYB Suspensions Europe“ teigia: „Esame labai laimingi gavę PSA apdovanojimą už naujoves. Tai atspindi pasaulinį mūsų gaminių,
tiekiamų pripažintiems Europos gamintojams
„Citroen Peugeot“, kokybės lygį.“
KYB tiekia amortizatorius kaip originalią
įrangą (Original Equipment, OE) tokiems gamintojams: „Audi-VW Group“, „Ford“, „General
Motors“, „PSA Peugeot Citroen“ ir „Renault“.

„KYB” – lyderis!
KYB, žinomas kaip amortizatorių tiekimo
lyderis atsarginių dalių rinkoje, taip pat tiekia
ir kitus automobilių pakabos komponentus:
KYB „K-Flex“ spyruokles, KYB SMK pakabos
montavimo komplektus ir KYB PK apsaugos
komplektus.
Į kas ketvirtą transporto priemonę visame
pasaulyje įmontuoti originalūs KYB gamybos
amortizatoriai. Tai reiškia, kad KYB yra didžiausias amortizatorių, naudojamų pirminiam automobilių montavimui (OE), tiekėjas.
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,,RUVILLE”
GAMYKLINIAI PAKEITIMAI
SKIRTINGI GUOLIO NR. 55949 MODELAI
MODELIAI:
Citroen C4, C5, C8, Evasion, Jumpy, Xsara;
Fiat Scudo, Ulysse;
Lancia Phedra, Zeta;
Peugeot 206, 307, 406, 407, 607, 806, 807, Expert.

Nr. 55949
(pirmas modelis)

Šiuose piešiniuose pavaizduoti trys
skirtingi įtempimo guolio Nr. 55949
modeliai. Esminis skirtumas tarp jų
yra guoliuoko sandarinimas ir atraminė plokštė. Visi trys modeliai tiekiami
su vienodu varžtu ir yra montuojami
atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus.

VARIKLIAI:
1,8; 2,0; 2,2; 1,8 – 16 V; 2,0 – 16 V; 2,2 – 16 V.

Nr. 55949
(antras modelis)

Svarbu!
„RUVILLE” NR.

ORIGINALO NR.

GAMINTOJAS

55949

0829 A7 / 0829 96
0829 92 / 0829 66

CITROEN / PEUGEOT

55949

9400829669
9400829929

FIAT / LANCIA

Nežiūrint į tai, kad įtempimo guolis
būna skirtingų modellių, jis gali būti
naudojamas visiems nurodytiems automobiliams.

Nr. 55949
(trečias modelis)

NAUJOS DALYS PAGRINDINIO DIRŽO IR ĮTEMPIMO GUOLIO KOMPLEKTE,
SKIRTAME AUTOMOBILIAMS „DACIA”, „NISSAN”, „RENAULT”
MODELIAI:
Dacia Logan;
Nissan Kubistar;
Renault Clio II, Clio III, Espace III, Laguna,
Laguna II, Grand Scenic Megane I, Megane II,
Scenic, Scenic II, Kangooo, Modus.
VARIKLIAI:
1,4; 1,4 – 16 V; 1,6; 1,6 – 16 V; 1,8 – 16 V; 2,0 – 16
V; 2,0 – 16 V.

KOMPLEKTAS BE
DIRŽELIO

KOMPLEKTAS SU
DIRŽELIU

RENAULT / DACIA
OE KODAS

NISSAN OE KODAS

5556650

5556670

77 01 471 974
77 01 477 014

16806-00QA6
16806-00QAB

5555550

5555570

77 01 472 292 / 77 01 473 053
77 01 474 022 / 77 01 476 674

5555552

5555572

77 01 472 696

5555551

5555571

77 01 476 675 / 77 01 477 184

5555553

5555573

77 01 477 022 / 77 01 477 023

5551950

5551970

77 01 477 023

Svarbu:
Laikytis gamintojo
rekomendaciju!

Keičiant nurodytus įtempimo guolių komplektus, būtina pakeisti pirmame paveikslėlyje pavaizduotas komplektuojamąsias dalis.
Plečiant paslaugų asortimentą, RUVILLE savo komplektus papildė šiais komponentais.
Komplektai papildyti šiomis dalimis:
1.
2.
3.
4.

Paskirstymo veleno kamštis, 57 x 10,5 mm;
Paskirstymo veleno kamštis, 42,5 x 9 mm;
Alkūninio veleno fiksatoriaus gaubtelis, 20 x 16 mm;
Alkūninio veleno krumpliaračio varžtas.
Montavimo taškai
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Komplektas

T I E KĖ J A I I R PRODU KTAI

„Bosch Exchange“

„BOSCH” dalių ir agregatų keitimo programa

Tai didžiausia gamykloje
restauruojamų automobiliams
skirtų dalių programa.
„BOSCH” – visuotinis lyderis kalbant
apie restauruotų dalių tiekimą į
autoservisus.
BOSCH dalių keitimo programa turi įgaliotus vietinius atstovus visose pasaulio rinkose,
todėl ji neabejotina lyderė palyginti su kitomis
pasaulyje žinomomis restauruotų dalių programomis. Šiuo metu į BOSCH keičiamų dalių
programą įtraukta apie 9 000 skirtingų detalių
iš 27 produktų grupių. Taigi BOSCH keičiamų
dalių asortimentas itin platus, be to, bendrovė
gali pasiūlyti ir starterių, generatorių, įpurškimo ir stabdžių sistemų komponentų, uždegi-

toms dalims restauruoti reikia mažiau energijos, jei lygintume su naujų gamyba, todėl
BOSCH į aplinką išmeta 25 000 tonų mažiau
CO2 dujų (skaičiuojamos gamyklos, esančios
visame pasaulyje). Taip žymiai prisidedama
prie pasaulinės politikos mažinti išmetamų
CO2 dujų kiekį į aplinką.

Kruopšti dalių patikra atliekama
restauracijos proceso pabaigoje
Visos keičiamos dalys BOSCH gamyklose
restauruojamos laikantis aukščiausių kokybės
standartų. Kiekviena restauruojama dalis visiškai išardoma, išvaloma, susidėvėjusi detalė
pakeičiama nauja. Surinkus dalį ji patikrinama
ir išbandoma – tai atliekama sudarius pačias
sunkiausias galimas darbo sąlygas. Jeigu

keitimo į dėvėtas procedūra tapo greita ir patikima. Klientams prieinami viso asortimento
keičiamų dalių katalogai įvairiomis kalbomis.
Juose nurodyti ir grąžinamų dalių sąrašai, iš
kurių galima lengvai sužinoti, kokia dalis turi
būti atiduota.
Per pastaruosius keletą metų aukštos kokybės restauruotų automobilio dalių poreikis
padidėjo tarptautiniu mastu. Dėl šiuo metu
juntamos ekonominės krizės tas poreikis nuolat auga. Šiandien JAV keičiamų automobilio
dalių rinkos dalis sudaro apie 90 procentų. Europoje minėtas rinkos segmentas vis dar sparčiai kyla aukštyn. BOSCH keičiamų dalių programa remia šią ilgalaikę, aplinką saugančią ir
išteklius taupančią restauruojamų dalių kryptį.
BOSCH grupė – globalus technologijų ir
serviso tiekimo lyderis. Remiantis preliminariais skaičiavimais, vien per 2008 metus auto-

99 Keičiamų dalių programa – sąraše yra apie 9 000 skirtingų detalių iš 27 produktų grupių.
99 Platus detalių, skirtų automobiliams remontuoti, asortimentas.
99 Dėl „Bosch Exchange“ programos kiekvienais metais visame pasaulyje į aplinką išmetama 25 000 tonų mažiau CO2 dujų.
restauruota dalis išlaiko šiuos bandymus, jai
duodama tokia pat aukštos kokybės gaminio
BOSCH garantija – kokia suteikiama naujai pagamintoms originalioms dalims.

Globalinis asortimentas ir regioninė
struktūra

mo dalių ir įvairių jutiklių. Automobilių dalių
prekybininkai ir autoservisai savo klientams
gali parinkti pigesnę prekę, kuriai suteikiama
tokia pati garantija kaip ir naujoms dalims. Tai
plataus BOSCH asortimento restauruotos automobilių dalys. Be to, senesnių automobilių
savininkai dažnai teiraujasi būtent tokių dalių,
nes jos 30–40 proc. pigesnės už naujas.
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Dalių keitimo srityje prekės turi judėti dviem
kryptimis. Svarbu, kad keičiama dalis būtų kuo
greičiau pristatoma prekybos partneriui arba
servisui, o tokia pat dėvėta – perdirbėjui. Regioninės struktūros turi užtikrinti sklandžią šių
procesų eigą. Bendrovei BOSCH restauruotų
dalių kontrolę vykdyti padeda globalinis elektroninis tinklas. Tai reiškia, kad rinkos lyderis ir
patikimas partneris savo prekybos atstovams
ir servisams visame pasaulyje gali pasiūlyti
platų restauruotų dalių asortimentą.

Restauruotos dalys saugo aplinką ir padeda sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį

Dėvėta dalis grąžinama originalioje
keičiamos dalies pakuotėje

Be ekonominės naudos, rinktis restauruotas
automobilių dalis verta dar ir dėl kitos priežasties – saugoma aplinka ir taupomi ištekliai. Tai
irgi svarbus šios programos aspektas. Klasikiniai restauruojamų dalių pavyzdžiai, tarkim,
starteriai ir generatoriai, bendrovės BOSCH
restauruojami jau nuo 1965 metų. Naudo-

BOSCH pristatyta paprasta, gerai organizuota grąžinimo sistema ir išmokama piniginė
kompensacija užtikrina sklandžią visų procesų
eigą. Dėl aiškių grąžinimo sąlygų ir įdiegto
„Back-in-Box“ („grąžinimas dėžėje“) proceso
(kai dėvėta dalis grąžinama originalioje BOSCH
keičiamos dalies pakuotėje) restauruotų dalių

Aktualijos

mobilių, pramonės, plataus vartojimo prekių
ir statybos technologijų srityse apie 282 000
BOSCH grupės atstovų įvykdė apie 45 milijardų eurų apyvartą. BOSCH grupę sudaro įmonė „Robert Bosch GmbH“ ir daugiau kaip 300
jos padalinių bei regioninių įmonių, esančių
60 pasaulio šalių. Įskaitant BOSCH prekybos
ir serviso partnerius, bendrovė BOSCH turi
atstovybių 150 pasaulio šalių. Šis pasaulinis
projektavimo, gamybos ir prekybos tinklas –
tolimesnio augimo pagrindas. Kiekvienais metais BOSCH įvairiems tyrimams atlikti ir tobulinimosi planui įgyvendinti skiria daugiau kaip
3 milijardus eurų ir užregistruoja apie 3 000
patentų. Visos BOSCH paslaugos ir produktai
skirti gyvenimo kokybei pagerinti. Bendrovę
1886 metais Štutgarto mieste įkūrė Robertas Boschas (1861–1942). Tai buvo tiksliosios
mechanikos ir elektros inžinerijos dirbtuvės.
Specialios struktūros „Robert Bosch GmbH“
valdyba gali garantuoti BOSCH grupės verslo
laisvę. Bendrovės valdyba planuoja ilgalaikius
projektus ir investuoja į ateities technologijas,
galėsiančias pagerinti mūsų visų gyvenimą.
92 proc. „Robert Bosch GmbH“ akcijų paketo
priklauso labdaringai organizacijai „Robert
Bosch Stiftung GmbH“. Balsavimo teisės dauguma priklauso „Robert Bosch Industrietreuhand KG“. Šiai įmonei priskiriamos ir verslo
savininko teisės. Likusi įmonės akcijų dalis
priklauso BOSCH šeimai ir bendrovei „Robert
Bosch GmbH“. Papildomos informacijos ieškokite interneto tinklalapyje www.bosch.com.

T I E KĖ J A I I R PRODU KTAI

PREKIŲ GRUPĖ – THERMOTEC

Norime papasakoti apie tai, kad neseniai į
„Inter Cars“ prekių sąrašą įtraukta nauja prekių
grupė – „Thermotec“. Pirmasis pogrupis – tai
variklių radiatoriai. Šiuo metu parduodama
daugiau nei 100 prekių, skirtų populiariausiems europiniams ir azijietiškiems lengviesiems automobiliams. Liepos pabaigoje
„Inter Cars“ asortimentą papildė tokie prekių
pogrupiai: radiatorių, ventiliatorių sankabos,
ventiliatoriai ir ventiliatorių sparnuotės. Rudens ir žiemos sezonui paruoštas kitas prekių
rinkinys – salono šildytuvai ir aušinimo skysčio
siurbliai.
„Inter Cars“ kodų pavyzdžiai:



D7B001TT

Radiatorius BMW 3 E36 11 / 90, OE 1712982.



D7X002TT

Radiatorius „Opel Astra G, Zafira“, 1,4 / 1,6 / 1,8 (+AC) 99

„Thermotec“ specializacija – aušinimo sistemos atsarginių dalių gamyba. „Inter Cars S. A.“
yra oficialus „Thermotec“ atstovas Lenkijoje.
Dažniausiai automobiliuose aušinimas
vyksta skysčiu: variklio bloke ir galvutėje yra
padaryti kanalai, per kuriuos teka aušinimo
skystis. Aišku, gali būti naudojamas ir paprastas
vanduo, tačiau, atsižvelgiant į aukštesnę šiuolaikinių variklių darbo temperatūrą, dažniau
pasirenkami etilenglikolio ir vandens tirpalai.
Aušinimo skysčio siurblys (paprastai mechaninis, varomas dirželiu) pumpuoja aušinimo
skystį į radiatorių. Jis sudarytas iš horizontalių
arba vertikalių vamzdelių, ant jų sudėtos plonos skardos plokštelės, padidinančios aktyvųjį,
aušinamos (kompensuojamos) šilumos plotą.
Automobiliui važiuojant, susidaro oro srautas,
kuris prateka per radiatorių. Jei šio oro srauto
nėra (pvz., automobiliui sustojus) arba jis yra
nepakankamas aušinimo skysčiui atvėsinti,
įjungiamas ventiliatorius, kuris sudaro oro
srautą. Radiatorius dažniausiai montuojamas
automobilio priekyje, kad į jį patektų grynas,
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variklio neįkaitintas oras.

AUŠINIMO SKYSČIO KEITIMAS

mobilio saloną. Šildytuve oras, tekėdamas per
šilumos keitiklį, sudarytą iš aliumininių vamz-

Variklio radiatoriai parenkami taip, kad
netgi sunkiausiomis variklio darbo sąlygomis
aušinimo skysčio temperatūra būtų žemesnė
nei virimo. Kadangi šiuolaikinių variklių darbo
temperatūra viršija 100 °C, jų aušinimui naudojamas etilenglikolio tirpalas. Laikui bėgant
šis skystis praranda savo savybes ir užteršiamas, todėl aušinimo skystis turi būti reguliariai
keičiamas. Keitimo dažnumas priklauso nuo
naudojamo skysčio savybių. Dažniausiai keičiama dažniau nei kas treji metai.

SALONO ŠILDYMAS
Aušinimo skystis taip pat cirkuliuoja ir salono šildytuve. Jo veikimo principas analogiškas
variklio radiatoriaus darbui, tačiau paskirtis
priešinga, t. y. jis šildo orą, patenkantį į auto-

delių ir plokštelių, per kuriuos prateka karštas
aušinimo skystis iš variklio, pašildomas. Aušinimo skysčio siurblys pumpuoja skystį tokiu
būdu, kad šis cirkuliuotų per variklį, šildytuvą
ir variklio radiatorių, todėl siurblio našumas labai svarbus. Našumas priklauso nuo mentelių
dydžio.

DAŽNI GEDIMAI
Būtent aušinimo skysčio siurblys labiausiai
pažeidžiamas aušinimo sistemos elementas.
Dažniausiai genda siurblio guoliai – jie pradeda
ūžti, siurblys stringa, o laikui bėgant aušinimo

skystis ima sunktis. Taigi labai svarbu tinkamai
sumontuoti aušinimo skysčio siurblį ir įtempti
siurblį varantį diržą.
Gan dažnai siurblys sugenda, kai prasisunkia
ar nuteka skystis. Kad to išvengtume, gaminant
turi būti naudojami aukštos kokybės riebokšliai.
Be to, būtina reguliariai keisti aušinimo skystį:
užterštas pažeidžia riebokšlius, ir ilgainiui skystis
prasisunkia. Kalbant apie senesnius variklius,
išmetamosios dujos taip pat gali prasiskverbti
į aušinimo sistemą pro galvutės tarpinę. Tokiu
atveju pakinta aušinimo skysčio savybės, jis
užteršiamas. Beje, sistemoje gali būti smulkių
nulūžusių siurblio mentelių arba radiatoriaus
dalelių – jos gali pažeisti riebokšlius.

Dažniausiai pasitaikantys radiatoriaus pažeidimai yra mechaniniai – tokiu atveju šis
tampa nesandarus, ir aušinimo skystis prateka.
Radiatorius paprastai veikia labai ilgai – gerokai
viršija kitų automobilio dalių veikimo laiką. Kad
išvengtume jo gedimų (dažniausiai – nesandarumo) ir pailgintume tarnavimo laiką, gaminant
būtina naudoti aukščiausios kokybės aliuminio
lydinius, atsparius korozijai, taip pat aukščiausios kokybės tarpines radiatoriams surinkti.
Deja, dauguma siūlomų pigių aušinimo skysčių
neatitinka standartų ir netgi padidina aušinimo
sistemos koroziją.
Kai aušinimo skystis keičiamas nereguliariai
ar ne tada, kai reikia, radiatorius gali užsikimšti.
Dažniausiai – jo vamzdeliai. Aušinimo skystis radiatoriuje teka labai siaurais kanalais, tad jeigu
skystis užterštas, kanalai užkemšami ir radiatorius nebeatlieka savo pagrindinės užduoties –
aušinti variklį. Tas pats tinka ir kalbant apie
salonų šildytuvus.
Šiuo metu „Inter Cars“ siūlo virš 120 radiatorių, tinkamų lengviesiems automobiliams ir
mikroautobusams (kodo pradžia D7…), daugiau kaip 50 tipų ventiliatorių sankabų, ventiliatorių ir jų sparnuočių (kodai D5…, D8…,
D9…), aušinimo skysčio siurblių (kodai D1…)
ir salonų šildytuvų (kodai D6…). Visų produktų
grupių prekių asortimentas nuolat plečiamas.
Kviečiame apsipirkti „Inter Cars“ parduotuvių
tinkle.

T I E KĖ J A I I R PRODU KTAI

DEGALŲ PRIEDAI „VERYLUBE”
KAM REIKALINGI DEGALŲ PRIEDAI?
Turbūt kiekvienas vairuotojas
žino, kad šaltuoju metų laiku dyzelinius automobilius užvesti sunkiau
nei benzininius, o, kai žiema ypač
šalta, ne taip paprasta užvesti ir
benzininį, ypač seną. Tačiau ne kiekvienas žino, kad yra išeitis. Kokia ji?
Tai specialūs degalų priedai. Kai kurie tinkami konkrečiu atveju. Kaip jie
apskritai veikia? Pabandykime pasiaiškinti nuo pat pradžių...

KAS YRA AUTOMOBILIŲ DEGALAI?
Degalai, kuriais varoma daugiausia automobilių žemėje, gaminami iš „juodojo aukso“ – naftos. Atsižvelgiant į virimo temperatūrą, iš naftos galima išskirti dujas, benziną,
žibalą, dyzelinius degalus, tepalus, gudroną, bitumą ir mazutą. Dviejų populiariausių
rūšių degaluose yra priemaišų: benzine – šiek tiek dujų ir žibalo, o dyzeline – daug
žibalo, truputis tepalų ir kitų priedų.
Benzinas – tai mišinys pačių įvairiausių angliavandenilių, kurių sunkiausieji visiškai
išgaruoja esant 180 °C temperatūrai (žibalas: 45–280 °C, dyzelis: 62–360 °C, tepalai, gudronas, bitumas ir mazutas distiliuojami tik vakuume, nes esant 400 °C temperatūrai
angliavandeniliai pradeda skilti).
Dyzelinas yra įvairių angliavandenilių mišinys, pritaikytas naudoti dyzeliniuose varikliuose. Dyzelinas gaunamas distiliuojant žalią naftą (dyzelinis distiliatas). Pagrindinės dyzelinių degalų sudedamosios dalys yra alkanai, cikloalkanai ir aromatiniai angliavandeniliai. Naftos kilmės dyzeliną sudaro apie 75 proc. sočiųjų angliavandenilių
(daugiausia alkanai) ir apie 25 proc. aromatinių angliavandenių (įskaitant naftalenus
ir alkilbenzenus).
Dar yra ir trečia degalų rūšis – suskystintos dujos. Tai benzino ir dyzelinių degalų
pakaitalas, skirtas automobiliams. Jos mažiau žalingos gamtai palyginti su aukščiau minėtų rūšių degalais. Suskystintos automobilių dujos gaminamos iš naftos, suspaudžiant
daugiausia propano ir butano dujas. Šių dujų santykis skiriasi. Be propano ir butano
automobilių dujose yra įvairių priemaišų: propileno, butileno, etanolio.

KAIP VEIKIA DEGALŲ PRIEDAI?
Žiemą keičiantis oro temperatūrai degalų bake ir automobilio degalų sistemoje atsiranda vandens kondensato. Kaip tik dėl to pradeda rūdyti metalinės dalys ir užteršia
degalų sistemą. Šiuo atveju padėtų priedai, užkertantys kelią korozijai, – jie patikimai
apsaugo ir automobilio degalų sistemą, ir variklį.
Degalai su priedais nuo korozijos palaiko švarą variklio degalų tiekimo sistemoje ir
neleidžia atsirasti rūdims. O degalai su švarą palaikančiais priedais užtikrina nepriekaištingą degalų purkštukų veikimą, apsaugo variklį, kad jame neatsirastų nuosėdų, ir padeda šalinti jau susidariusias. Tokie degalai daug geriau sudega, o išmetamosios dujos
būna ne itin kenksmingos. Naudojant degalus su priedais galima iki 4 proc. sumažinti
vidutines jų sąnaudas, be to, automobilį lengviau užvesti šaltuoju metų laiku.

REKOMENDUOJA PROFESIONALAI
Degalų priedai daugiausia naudos suteikia tada, jeigu jie naudojami nuolatos – taip
tausojamas variklis ir automobilio degalų sistema. Pateikiame sąrašą priedų, kuriuos
naudoja daugelis profesionalų ir rekomenduoja vairuotojams:
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„JET 100 Antigel” – priemonė dyzelino savybėms gerinti esant žemai temperatūrai
•
•
•
•
•

Veiksmingai mažina dyzelino sustingimo temperatūrą,
neleidžia susidaryti parafino kristalams,
gerina degalų takumą,
mažina detonacijos riziką,
padeda lentgviau užvesti variklį esant žemai temperatūrai.

„JET 100 Aquastop” – priemonė vandeniui ir
ledui iš benzino pašalinti
• Sugeria vandens garus iš benzino, sujungia juos ir pašalina
su išmetamosiomis dujomis,
• gerina degalų sistemos darbo veiksmingumą į ją patekus
drėgmei,
• saugo sistemos detales nuo korozijos,
• iš degalų veiksmingai pašalina ledo kristalus,
• neleidžia degalų sistemai apledėti.

„JET 100 Fuel System Cleaner“ – benzininių
degalų sistemos ploviklis
• Išvalo nuosėdas iš karbiuratoriaus purkštukų, degalų vamzdelių, vožtuvų ir degimo kamerų, neleidžia jose susidaryti
nuosėdoms,
• atkuria variklio galingumą ir jo savybes,
• mažina degalų sąnaudas,
• mažina detonacijos riziką,
• padeda lengviau užvesti automobilį šaltuoju metų laiku,
• mažina kenksmingų medžiagų kiekį išmetamosiose dujose.

„JET 100 Fuel System Cleaner“ – dyzelinių
degalų sistemos ploviklis
• Išvalo purkštuvo purkštukus, degalų vamzdelius, stūmoklius, degimo kamerą ir neleidžia susidaryti nuosėdoms,
• atkuria variklio galingumą ir jo savybes,
• mažina degalų sąnaudas,
• mažina detonacijos riziką,
• padeda lengviau užvesti automobilį šaltuoju metų laiku.

„JET 100 Complex Fuel System Cleaner“ –
kompleksinis dyzelinių degalų sistemos
ploviklis
• Apsaugo aukšto slėgio degalų siurblius,
• patikimai apsaugo degalų sistemą, kai variklis ilgai nedirba,
• apsaugo aukšto slėgio degalų siurblius nuo korozijos ir
susidėvėjimo,
• padeda lengviau užvesti variklį po ilgos pertraukos.
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„JET 100 Оctаne Booster“

„JET 100 ENERGY“, skirtas dyzeliniams varikliams

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Padidina benzino oktano skaičių 5–6 vienetais*,
pašalina pasekmes, atsiradusias naudojant nekokybišką benziną,
pašalina detonaciją ir užsidegimo riziką,
sumažina detonacijos riziką,
didina variklio darbo stabilumą tuščiąja eiga,
mažina benzino sąnaudas.

Didina variklio galingumą,
didina degalų energijos našumą,
sumažina detonacinius bildesius,
padeda lengviau užvesti variklį,
sumažina į atmosferą išmetamų kenksmingų medžiagų kiekį.

* Tuo atveju, jei benzine nėra priedų, skirtų oktano skaičiui padidinti.

„JET 100 Cetane Boster“

„JET 100 ENERGY“, skirtas benzininiams varikliams

• Padidina dyzelino cetano skaičių 7 vienetais,*
• padeda geriau degti degalams ir mažina jų sąnaudas,
• sumažina metalo bildesius, sukeliamus degant nekokybiškiems dyzeliniams degalams,
• užtikrina variklio darbo tuščiąja eiga ir darbo režimu pastovumą,
• padeda lengviau užvesti variklį.

•
•
•
•
•

Didina variklio galingumą,
didina degalų energijos našumą,
padeda lengviau užvesti variklį,
sumažina detonacinius bildesius,
sumažina į atmosferą išmetamų kenksmingų medžiagų kiekį.

* Tuo atveju, jei degaluose nėra priedų, skirtų cetano skaičiui didinti.

„JET 100 Diesel Economy“ – dyzelinių degalų priedas
Sutaupoma 50 l degalų.
Dėl specialių sutepamųjų priedų (lubricity agents) „JET 100 Diesel Economy“
veikia kompleksiškai:
• Sumažina momentalius trinties nuostolius cilindrų ir stūmoklių grupėje
veikiant varikliui,
• sumažina trintį variklyje ir pailgina jo tarnavimo laiką,
• Padidina dyzelino sutepamąsias savybes ir apsaugo degalų sistemą naudojant degalus, kurių sudėtyje yra mažai sieros.

„JET 100 Petrol Economy“ – benziną taupantis priedas
Dėl specialių sutepamųjų priedų (lubricity agents) „JET 100 Petrol Economy“
veikia kompleksiškai:
• Sumažina momentalius trinties nuostolius cilindrų ir stūmoklių grupėje
veikiant varikliui,
• sumažina trintį variklyje ir pailgina jo tarnavimo laiką.
Degalai taupomi dėl plaunamųjų priedų ir geriau degant benzinui.

„JET 100 Diesel Fuel Stabilizer“ – dyzelinių degalų
stabilizatorius

„JET 100 Euro 4 Petrol“– priedas, gerinantis benzino
kokybę
•
•
•
•
•
•
•
•

Padeda lengviau užvesti variklį po ilgos pertraukos,
didina variklio darbo stabilumą tuščiąja eiga,
didina degalų energijos našumą, padeda taupyti degalus,
sumažina detonacijos riziką,
kompleksiškai išvalo visą degalų sistemą,
apsaugo nuo korozijos ir nuosėdų,
saugo degalų sistemą, kad greit nesusidėvėtų,
didina katalizatoriaus išteklius.

„JET 100 Euro 4 Diesel“ – priedas, gerinantis dyzelinių
degalų kokybę
• Pagerina degalų kokybę – jie atitinka „Euro 4“ standartą,
• pašalina neigiamas pasekmes, atsiradusias naudojant prastos kokybės degalus,
• užtikrina tvarkingą variklio darbą.
Naudojant standartinius dyzelinius, o ne aukštos kokybės degalus, neišvengiamai prastėja variklio darbas, mažėja jo galingumas, didėja degalų
sąnaudos, greičiau sugenda suodžių filtras.

„JET 100 Fuel Stabilizer“ – benzino stabilizatorius
Apsaugo degalų siurblį.

•
•
•
•
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Apsaugo aukšto slėgio degalų siurblius,
patikimai apsaugo degalų sistemą, kai variklis ilgai nedirba,
apsaugo aukšto slėgio degalų siurblius nuo korozijos ir susidėvėjimo,
padeda lengviau užvesti variklį po ilgos pertraukos.

Aktualijos

• Patikimai apsaugo degalų sistemą priverstinai nutraukus variklio
darbą,
• apsaugo elektrinį degalų siurblį nuo korozijos ir susidėvėjimo,
• padeda lengviau užvesti variklį po ilgos pertraukos.

L A ISVA L A IK IS

Bendra LIQUI MOLY
ir INTER CARS LIETUVA akcija
Šių metų birželio ir liepos
mėnesiais vyko bendra LIQUI
MOLY ir INTER CARS LIETUVA
organizuota akcija, skirta
UAB „Inter Cars Lietuva“
filialuose dirbantiems
pardavėjams. Pagrindinis
šios akcijos prizas – kelionė į
Portugalijos miestelyje Algarve
vykusį Pasaulio lengvųjų
automobilių varžybų etapą
(WTCC – World Touring Car
Championship).

Kelionę į Portugaliją laimėjo darbuotojas iš Vilniuje esančio filialo (Kubiliaus g. 18),
tačiau į Portugaliją vykti negalėjo dėl asmeninių priežasčių. Išeitį iš šios situacijos rado
patys filialo darbuotojai. Kad išvengtų galimų
nesklandumų ir nesusipratimų, laimėjimą jie
padovanojo savo kolegoms iš Klaipėdos filialo
(už tai šie jiems liko be galo dėkingi). Taigi Klaipėdos filialo vadovybės sprendimu Portugali-

joje įmonei UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovavo
Ovidijus Tomkevičius.
Paprašėme Ovidijaus pasidalyti
įspūdžiais iš šios kelionės. Jis mums papasakojo, kad kelionė buvo ilga ir varginanti, nes
pirmiausia teko autobusu vykti į Varšuvos oro
uostą, iš ten skristi į Portugalijos Faro miestą,
pakeliui persėsti Lisabonoje, o tada dar apie
70 km autobusu važiuoti iki prie pat Atlanto
vandenyno esančio viešbučio. Tačiau Ovidijus
liko labai patenkintas tiek pačia „Liqui Moly“
organizuota kelione, tiek joje patirtais įspūdžiais. Bendrakeleiviai – ne tik iš visos Europos,
bet ir iš mums kaimyninių Rusijos bei Baltarusijos. Nors pagrindinis kelionės tikslas buvo Pasaulio lengvųjų automobilių varžybos, tačiau
netrūko laiko pailsėti ir pasidairyti po apylinkes. Ovidijus drauge su kitais kelionės dalyviais
vaikščiojo po nepažįstamas vietoves, stebėjo
lietuvio akiai neįprastą Portugalijos miesto
gyvenimą, užsukdavo į miesto kavines ir barus
pasižiūrėti tuo metu vykusio Pasaulio futbolo
čempionato varžybų, mėgavosi vietiniais patiekalais ir gėrimais. Kelionės organizatoriai
buvo pa-

rengę ne vieną malonią staigmeną. Iš „Liqui Moly“ staigmenų Ovidijui labiausiai įsiminė iškilminga vakarienė kelionės
dalyvių atvykimo proga ir puikus plaukiojimas
senoviniu piratų burlaiviu SANTA BERNARDA.
Be to, su šiuo burlaiviu buvo nuplaukę iki
nuostabaus grožio salelės ir galėjo po ją pasivaikščioti...

Tačiau, be jokios abejonės, didžiausią įspūdį
Ovidijui paliko Pasaulio lengvųjų automobilių
Portugalijos etapo varžybos. Jau vien lenktynėse dalyvavusių automobilių išvaizda kaitino
kraują, o variklių riaumojimas vertė širdį plakti
greičiau... Kelionės dalyviai pripažino, kad tra-

sos ypatumai suteikė lenktynėms papildomo
įdomumo ir intrigos. Pasibaigus varžyboms
emocijos nenurimo dar ilgai – visi audringai
dalijosi įspūdžiais ir su neslepiamu susižavėjimu pasakojo vieni kitiems labiausiai patikusius lenktynių momentus...
Deja, kelionė nepastebimai priartėjo prie
pabaigos – dalyviams

teko atsisveikinti
tiek su svetinga Portugalija, tiek vieniems su
kitais. Ovidijus labai džiaugiasi patirtais įspūdžiais ir yra be galo dėkingas kelionės organizatoriui „Liqui Moly“. Jis mus patikino, kad
ateityje būtinai dalyvaus panašaus pobūdžio
akcijose ir iš visų jėgų stengsis laimėti!

Aktualijos
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MARUSSIA – „RUSŲ RAKETA”
Įspūdingas automobilis iš „Lada” tėvynės,
atrodANTIS kaip Lamborghini.
„Iki šiol automobilių mėgėjai Rusijoje, svajoję apie didelį greitį ir galingus variklius, buvo
priversti pirkti vokiškus ir itališkus automobilius. Dabar Porsche ir Ferrari turi dėmesio vertą
alternatyvą – Maskvoje gaminamą sportinį
automobilį Marussia.“ Taip apie pernai rugsėjį
Frankfurto parodoje pristatytą rusų modelį
rašė vokiečių „Auto Bild“ žurnalas, pakrikštijęs
Marussią „rusų raketa“. Beje, per 80 proc. dizaino, inžinerinių bei technologinių sprendimų
priklauso pačiai „Marussia Motors“ kompanijai
bei jos konstruktorių biurui. Bazinio „rusų raketos“ modelio kaina – 100 tūkst. eurų. XIX amžiuje „Ford Motor Company“ įkūrėjas Henris
Fordas sakė: „Jūs galite turėti bet kokį
automobilį, bet tik tuo atveju, jei
jis bus juodas“. Prasidėjus
XXI amžiui ši fra-
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zė turėtų skambėti taip: „Jūs galite turėti bet
kokio kėbulo tipo automobilį, bet tik jei tai –
Marussia!”
Jokių mažų išklibusių automobilių, tik
greitos ir šaunios „plekšnės“ su panašiomis
į paukščio sparnus durelėmis – Rusijoje gaminama raketa ant ratų milžiniškos šalies
turtingiesiems. Marussia turi naują specialiai
šiam modeliui rusų inžinierių sukurtą platformą ir buvo sukonstruotas per vienus metus.
Šis greitas ir sportinis bolidas, konstruojamas
gamykloje Maskvoje, pasižymi puikiomis
aerodinaminėmis savybėmis. Marussios 3,5
litrų V6 cilindrų benzininis variklis, pasiekiantis 300 AG
galią ir per-

duodantis ją galiniams ratams, montuojamas
per vidurį. Ypatingasis modelis akį traukia išskirtiniu kėbulo dizainu, kurį galima pasirinkti
pagal individualų užsakymą, t. y. tą patį automobilį „aprengti“ visiškai skirtingo dizaino
ir spalvų drabužiais bei prie išorės išvaizdos
priderinti salono spalvas ir stiliaus elementus.
Šiuo pirmuoju rusišku sportiniu automobiliu
galima labai komfortiškai važinėti ir miesto
gatvėmis.
Rusijoje gaminamos raketos koncepcija primena Lamborghini, dizainas beveik
Ferrari, o orientacinė automobilio kaina (beveik 100 tūkst. eurų ) labiau panaši į Porsche.
Salone – kvadratinis vairas, puikiai derantis prie
kvadratinėmis formomis pasižyminčio bendro
salono dizaino. Planuojama,
kad kiekvieną

L A ISVA L A IK IS

„Marussia B1” kėbulo tipas

„Marussia B1” profilis panašus į „Lamborghini”

Harmoninga galinė dalis. Per vidurį sumontuoti du išmetamųjų
dujų sistemos vamzdžiai, apvalūs galiniai žibintai – galinės
kėbulo dalies forma primena katės ausis

Originalus salonas: kairėje – odinis vairas,
dešinėje – galinio vaizdo kamera

„Marussia B2”

mėnesį bus pagaminama po dešimt Marussios vienetų, o nuo 2012
metų gamybą padidės iki 200 vienetų per metus. Beje, rusai neapsiribojo vien tik lenktyninio automobilio gamyba – šių metų balandį buvo
pristatytas koncepcinis visais keturiais ratais varomas Marussia krosoveris.

Parengta pagal „Auto Bild Lietuva” informaciją

Aktualijos
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„MOTOTURNYRAS 2010“
Šių metų liepos 10 dieną įvyko šaunus renginys – MOTOTURNYRAS 2010, kuriame dalyvavo ir
„Inter Cars Lietuva” atstovai. Tai jau dvyliktas tokio
pobūdžio renginys, kurį organizavo motociklininkų organizacija „Gargždų vorai“. Anksčiau tokios
šventės būdavo rengiamos Vilniuje, Zarasuose,
Anykščiuose, Druskininkuose, Aukštadvaryje ,
Klaipėdoje ir Gargžduose, o šiais metais „Gargždų
vorai“ MOTOTURNYRĄ 2010 nutarė suorganizuoti
Kretingoje. Renginys buvo skirtas ne tik motociklininkams, bet ir Kretingos bei Klaipėdos rajono
gyventojams, taip pat svečiams iš kitų miestų ir
net kitų šalių; globėjas – pats Kretingos rajono
meras. Beje, renginiu paminėta neeilinė sukaktis –
2010 m. liepos 15 d. Žalgirio mūšiui sukako 600
metų. Renginyje veikė tautodailės mugė,
buvo galima paskanauti gardžių
smuklės „Šlakis“ patie-

Nuotraukos – Mariaus Krik ščiūno

kalų, paragauti nuostabaus „Kalnapilio“ alaus. Be
to, svečiams buvo suorganizuotos įvairios rungtys (viena iš jų – rankų lenkimo varžybos), veikė
motociklų paroda, netrūko pramogų vaikams ir
jų tėveliams, vyko ir vakarinė programa suaugusiesiems – žodžiu, buvo galima šauniai papramogauti, iki valios pašokti ir pašėlti. Renginio
pabaigą vainikavo nuostabūs fejerverkai.

FUTBOLO VARŽYBOS
Šių metų liepos mėnesį įvyko renginys, atnešęs daug džiaugsmo jo dalyviams. Tai vienos iš
CASTROL tepalų platintojos Lietuvoje, įmonės
UAB „Interhanza“, organizuotas futbolo čempionatas, kupinas pakilios ir draugiškos nuotaikos.
Dalyvauti šiame čempionate sutiko įmonės
UAB „Inter Cars Lietuva“, UAB „Inchcape Motors“,
UAB „Kelias“, UAB „Skuba“ ir UAB „Sostena“.
Futbolo varžybos, surengtos Bukiškių žemės ūkio mokyklos stadione, truko dvi dienas.
Pirmasis varžybų etapas įvyko liepos 14 dieną, o pirmąsias rungtynes sužaidė UAB „Inter
Cars Lietuva“ ir UAB „Kelias“ komandos. Po
sunkios ir atkaklios kovos vieno taško persvara pergalę iškovojo UAB „Inter Cars Lietuva“.
Antrąsias rungtynes žaidė UAB „Inchcape Motors“ ir UAB „Sostena“ komandos. Rezultatu
2:0 rungtynes laimėjo UAB „Inchcape Motors“.
Tą pačią dieną įvyko ir trečiosios rungtynės –
žaidė jau pailsėjusi UAB „Kelias“ ir dar nežaidusi
UAB „Sostena“ komandos. Joms pasibaigus pergalę šventė UAB „Kelias“.
Liepos 17 dieną įvyko antrasis varžybų etapas. Pirmąsias antrojo etapo varžybas žaidė
UAB „Kelias“ ir UAB „Skuba“ komandos. Nors UAB „Skuba“ atstovai
žaidė gerai, tačiau to neužteko –
pergalę šventė UAB „Kelias“.
Antrąsias
rungtynes
žaidė
UAB „Inter Cars Lietuva“ ir
UAB „Inchcape Motors“ komandos. Po ilgos ir permainingos
kovos rungtynes laimėjo UAB
„Inchcape Motors“. Po šių rungtynių vyko „mažasis finalas“ – buvo
kovojama dėl trečios ir ketvirtos vietų. Jame susitiko UAB „Inter Cars Lietuva“
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ir UAB „Skuba“ komandos. Neseniai vykusių
rungtynių su UAB „Inchcape Motors“ ir patirtų
traumų išvarginti UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovai po atkaklios kovos nusileido UAB „Skuba“ komandai ir užėmė ketvirtą vietą. Po šių
varžybų vyko čempionato finalas – susitiko
UAB „Kelias“ ir UAB „Inchcape Motors“ komandos. Po aršios ir emocingos kovos pergalę šventė
UAB „Kelias“. Nugalėję UAB „Inchcape Motors“ jie
laimėjo pirmąją vietą. Antroje liko UAB „Kelias“,
pralaimėjusi UAB „Inchcape Motors“, o trečioje –
UAB „Skuba“. Paskutinę, penktąją, vietą užėmė
UAB „Sostena“ komanda.
Futbolo čempionato organizatoriai UAB „Interhanza“ visiems dalyviams įsteigė puikius prizus.
Atsižvelgiant į komandų užimtą vietą joms buvo
įteiktos įvairios firminės CASTROL dovanos. Renginio organizatoriai negailėjo firminių futbolo
kamuolių, kuprinių ir marškinėlių. Be to, buvo
pasirūpinta ne tik žaidėjais, bet ir jų palaikyti atvykusiais sirgaliais – renginyje netrūko maisto, o
nevairuojantieji galėjo pasivaišinti šaltu alumi,
atvėsinančiu karštą vasaros dieną.
Norėdama prisidėti prie puikios renginio nuotaikos, UAB „Inter Cars Lietuva“ surengė nedidelę parodą – buvo eksponuojami „Inter Cars“ grupei
priklausančio prekių ženklo
INCA gaminiai – motoroleriai
ir keturračiai. Eksponuojamos transporto priemonės
sudomino ne tik futbolo čempionato dalyvius bei svečius,
bet ir rungtynes žiūrėjusius
vietos gyventojus.
UAB „Interhanza“ planuoja ir ateityje organizuoti tokio tipo renginius.

VARIKLIO NEPASIKEISI PAKELĖJE!
PASITIKRINK ALYVĄ ŠIANDIEN.

