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Mieli skaitytojai,
Štai ir vėl labinuosi su Jumis iš naujo mūsų žurnalo puslapių. Už lango kiekvieną dieną vis labiau
kvepia pavasariu – ilgėja dienos, šyla oras, bunda
gamta, o saulutė šviečia vis ryškiau ir kaitriau...
Matant visa tai širdis krūtinėje nepaliauja spurdėti iš džiaugsmo: tarsi ta gamta už lango, kuri tiek
laiko buvo sukaustyta šalčio ir šerkšno, pagaliau
pabudo iš ilgo žiemos miego ir, nusipurčiusi visą
sniegą bei ledą, pasileido pirmyn viską užliedama gyvybe, šurmuliu ir savo džiugiu skambesiu!
Džiugių naujienų kupinas ne tik pavasariškas
oras už lango – netrūksta jų ir „Inter Cars“ gyvenime. Žurnale, kurį dabar skaitote, kaip tik ir rasite
pačias svarbiausias.
Tai pirmasis šių metų numeris, kuriame be
aktualijų ir naujienų apstu informacijos, skirtos pavasario sezonui, taip pat techninių žinių
autoservisų darbuotojams ir autošaltkalviams.
Aktualijų skiltyje rasite informacijos apie naują
UAB „Inter Cars Lietuva“ filialą Šiauliuose, naują
projektą „IC lizingas“ ir naujų akcijų, skirtų įmonės
klientams, aprašymus. Be to, galėsite pasiskaityti
REGITROS, AUTO BILD LIETUVOS ir AUTO PLIUSO
pateiktos aktualios informacijos. Naujienų skiltyje
rasite nemažai žinių apie UAB „Inter Cars Lietuva“ asortimento naujienas. Skyrelyje autoservisų
darbuotojams papasakosime apie automobilių
„klimatizacijos“ priežiūrą, čia rasite praėjusiame
numeryje pradėtos temos apie stabdžių sistemą
tęsinį – kalbama apie stabdžių diskų storius ir kaip
juos išmatuoti. Be to, pateiksime informacijos apie
gamintojų BOSCH ir TEXA automobilių „klimatizacijos“ priežiūros stoteles ir pristatysime įrangos,
skirtos autoservisams, gamintoją – bendrovę
ATT. Tiekėjų ir jų produkcijos skyrelyje rasite ne tik
profesionalų atsakymus į UAB „Inter Cars Lietuva“
klientų klausimus apie stabdžių kaladėles ir automobilines alyvas, bet ir įdomių straipsnių, kuriuos
parašė specialistai iš žinomų įmonių MAHLE,
ELRING, CONTITECH, DELPHI ir kt.
Šis žurnalo „Aktualijos“ numeris skiriasi nuo
buvusiųjų: didesnis tiražas, daugiau puslapių ir
informacijos, daugiau UAB „Inter Cars Lietuva“
partnerių. Dar niekada šiame projekte nedalyvavo tiek daug Lietuvoje ir Europoje gerai žinomų
įmonių ir organizacijų. Tai iš tiesų labai džiugina –
matome, kad pasirinkome reikiamą kryptį ir einame tinkama linkme.
		

To paties linkiu ir Jums!
Algirdas Dzikas
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VA D OVO ŽODIS

„Inter Cars Lietuva” vadovas Ar tur Ilkevič

2011-uosius sąlyginai galima pavadinti „Inter Cars Lietuva“ jubiliejiniais –
prieš penkerius metus įmonė buvo oficialiai įregistruota Lietuvoje, nors
veiklą pradėjo šiek tiek vėliau. Apskritai šie metai įmonei „Inter Cars Lietuva“
prasidėjo labai produktyviai. O apibendrinant praėjusiuosius galima pasakyti,
kad jie buvo sėkmingi visai„Inter Cars“ grupei. Bet apie viską – iš eilės.
Du nauji filialai
Džiugina tai, kad su UAB „Inter Cars Lietuva“
siekia bendradarbiauti vis daugiau įmonių ir
ypač iš kitų miestų. Mūsų įmonė visada atvira tokiems pasiūlymams. Tad 2011-uosius
pradėjome atidarę du naujus filialus – vasarį
Šiauliuose ir kovą Panevėžyje. Juose dirba kvalifikuoti darbuotojai, puikiai išmanantys savo
darbą, tad klientai, kaip ir kituose filialuose,
bus aptarnaujami greitai ir profesionaliai. Dabar drąsiai galime sakyti, kad turime filialų visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Padaugėjo profesionalių darbuotojų
Dar norėtųsi paminėti, kad praėjusiais metais padidėjo mūsų komanda (kalbant apie
visus filialus). Į mūsų būrį įsijungė nemažai
profesionalių žmonių, kurie įgyvendina daug

sėkmingų projektų, tad galėsime plėstis toliau. Be to, padidėjus kolektyvui, galime dar
daugiau dėmesio skirti savo klientams. Tai irgi
labai svarbu kalbant apie kokybišką klientų
aptarnavimą.
Vertiname ir investuojame į savo darbuotojus, nes tik jų pagalba įmonė tokia, kokia yra
šiandien.

„Inter Cars“ Latvijoje
Be to, dabar jau ir mūsų kaimynai latviai
gali pajusti darbo su „Inter Cars“ privalumus –
2010 metų lapkričio mėnesį čia atidarytas pirmasis „Inter Cars Latvija“ filialas. Tai dar vienas
žingsnis sėkmingos krypties link – „Inter Cars“
plečiasi ne tik tose šalyje, kuriose jau turi savo
atstovybių, bet ir kaimyninėse valstybėse. Manau, pats faktas, kad „Inter Cars“ padaliniai ati-

daromi kitose šalyse, jau rodo, jog įmonė eina
teisingu keliu.

Dideli tikslai sau
Atsigręžus atgal ir apžvelgus praėjusius
metus, galima pasakyti, kad jie buvo išties
sėkmingi. Ir ne tik mums, bet visai „Inter Cars“
grupei. Visų šalių „Inter Cars“ atstovybių vadovai buvo susitikę Lenkijoje, metiniame susitikime, apžvelgti rezultatų, išsakyti mintis,
idėjas. Kiekvienas iš susitikimo dalyvių turėjo
kuo pasidalyti su savo kolegomis iš kitų šalių.
Mums, žinoma, iš to irgi buvo didelė nauda.
Vadovaujamės posakiu: semtis patirties, įgyvendinti idėjas, visapusiškai tobulėti. Kitaip tariant, remdamiesi kitų patirtimi ir pritaikydami
savąją stengiamės į viską pažiūrėti kitu kampu,
padaryti geriau nei kiti ir taip tobulėti.

2010 metų
„Inter Cars Lietuva“ rodikliai
Įprasta, kad atėjus naujiems metams žmonės trumpam stabteli norėdami
apibendrinti tai, kas buvo padaryta praėjusiais.

Praeitis – tai istorija. Kad būtų
galima užversti dar vieną lapą
ir judėti pirmyn, reikia sudėlioti
visus akcentus. Kadangi šis mūsų
žurnalo numeris – pirmasis 2011
metais, trumpai apžvelgsime praėjusių metų rezultatus, kad užvertę
vieną istorijos lapą galėtume ramiai
kurti naują.
Praėję 2010 metai buvo reikšmingi tiek įmonei UAB „Inter Cars
Lietuva“, tiek visai „Inter Cars“ grupei. UAB „Inter Cars Lietuva“ ne tik
atidarė „Inter Motors“ atstovybę Vilniuje, kur prekiaujama motociklais,
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atsarginėmis jų dalimis ir aksesuarais, bet ir
įkūrė Įrankių ir įrangos autoservisams skyrių
bei dar vieną filialą sostinėje. Be to, 2010 metais buvo pradėtas leisti žurnalas „Aktualijos“
ir sėkmingai įgyvendintas ne vienas didžiulis
projektas (pvz. „Lauber“, „Show Car“ ir t. t.).
Visai „Inter Cars“ grupei 2010-ieji – irgi ne
paprasti metai: paminėti net du jubiliejai –
10 metus iš eilės Lenkijoje surengta „Inter
Cars“ paroda, dar vadinama tiesiog „Targi“, ir
bendrovė „Inter Cars S. A.“ šventė 20-ies metų
sukaktį. Geriausia dovana – antrinės įmonės
„Inter Cars Latvija“ įkūrimas. Latvija tapo jau
vienuoliktąja šalimi, kurioje „Inter Cars“ turi
savo atstovybę (skaičiuojant kartu su Italijoje ir

Belgijoje veikiančiomis įmonėmis,
įkurtomis bendrovės „JC Auto“,
dar iki kol ji nebuvo sujungta su
„Inter Cars“).
Pabaigoje vertėtų paminėti, kad
2010 metais visos „Inter Cars“ grupės
padaryta apyvarta buvo didesnė nei
650 000 000 eurų (tai daugiau nei
2 milijardai litų). Kalbant apie
sritį, kurioje dirba bendrovė
„Inter Cars“, tai yra bene
geriausias augimo rodiklis visoje Europoje!

A KTUA LIJO S

Aurelija Vasilevskienė

Naujas
UAB „Inter Cars Lietuva”
filialas Šiauliuose

ŠIAULIAI
Naujas filialas – patogu ir greita
Nuo 2011 m. vasario 1 d. Šiaulių miesto centre, S. Daukanto g. 4, duris atvėrė dar vienas
naujas UAB„Inter Cars Lietuva“ filialas. Jo bendras plotas – 600 kvadratinių metrų, iš kurių net
140 skirta prekybos salei įrengti. Filialas patogioje, lengvai pasiekiamoje vietoje. UAB „Inter
Cars Lietuva“ klientai iš Šiaulių nuo šiol galės
naudotis sėkmingai sukurta ir veiksminga
logistikos sistema – užsakytos prekės bus
pristatomos labai operatyviai. Šios sistemos
privalumai ir profesionalių darbuotojų požiūris į savo darbą padės dar labiau pagerinti
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientų aptarnavimą.

Darbuotojų komanda
Naujajame filiale dirbs profesionali darbuotojų komanda, turinti ilgametę darbo su
automobilių detalėmis patirtį. Vadybininkai
galės parinkti detalių tiek lengviesiems automobiliams, tiek sunkiajam transportui. Čia iš
gamintojų naujausių katalogų bus pasiūlytos
ir originalios detalės, ir jų analogai, o prireikus
pardavėjai išsamiai ir kvalifikuotai pakonsultuos.

Prekių asortimentas
Naujojo UAB „Inter Cars Lietuva“ filialo plotas didelis, tad darbuotojai gali sukurti gausų
asortimentą. Klientams siūlome įvairių prekių:
ir originalių, ir kitų gerai žinomų gamintojų.
Be to, salėje galima išdėlioti ne tik gausybę

automobilių dalių, aksesuarų, valiklių ar akumuliatorių, bet ir pademonstruoti įrankius
bei įrangą, skirtą autoservisams. Čia klientai
be rūpesčių ras tai, ko reikia. Ir, kaip jau minėta, ne tik kokybiškų lengvųjų automobilių
ir sunkiojo autotransporto atsarginių dalių,
bet ir tepalų, skysčių, žodžiu, visko, ko gali
prireikti automobiliui remontuoti. Naujajame
filiale esanti produkcija ne tik kokybiška, bet
ir jos kaina bene kiekvienam įkandama. Nuolatiniams UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams
taikoma lanksti nuolaidų sistema.

Naujojo filialo darbas

Laikas nestovi, tad ir UAB „Inter
Cars Lietuva“ nelinkusi užsibūti
vienoje vietoje, priešingai –
kryptingai ir energingai
juda pirmyn. Viena iš tokio
kryptingumo pasekmių –
UAB „Inter Cars Lietuva“ filialų
sąrašas.
Klientams
patogumų

Šiauliuose

–

daugiau

Džiugina tai, kad jau tada, kai Šiauliuose
dar nebuvo naujojo UAB „Inter Cars Lietuva“
filialo, ten jau nemažai klientų užsisakinėdavo
prekių naudodamiesi programa „IC katalogas“.
Dabar, kai Šiauliuose jau veikia naujasis UAB
„Inter Cars Lietuva“ filialas, jo darbuotojai galės dar kokybiškiau ir veiksmingiau aptarnauti
klientus, o prekės jiems bus pristatomos dar
dažniau nei iki tol. Produkcijos tiekimo sistema naujajame filiale kuriama, nuo pirmosios
jo atidarymo dienos, tad prekės bus operatyviai išvežiojamos ne tik Šiaulių mieste, bet ir po
visą Šiaulių regioną.

Kaip ir kituose filialuose, taip ir šiame bus
galima įsigyti visas prekes iš „Inter Cars“ asortimento. Vadinasi, pirkėjai galės užsisakyti
prekių ne tik iš visų UAB „Inter Cars Lietuva“
filialų Lietuvoje, bet ir iš didžiausio Rytų Europoje – centrinio „Inter Cars S. A.“ sandėlio
Lenkijoje. Tereikia užsakyti reikiamą prekę iki
16 val. ir ją galėsite atsiimti jau kitos dienos
rytą, filialui pradėjus dirbti. Jei iš anksto susitarsite su filialo darbuotojais, ji bus pristatyta
į nurodytą vietą. Taigi logistika išvystyta taip,
kad prekės iš Lenkijoje esančio centrinio sandėlio atkeliaus per naktį. Ką tai reiškia? Ogi
tai, kad per naktį UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai turi galimybę gauti tokių prekių, kurių
nėra visoje Lietuvoje.
Beje, jų galite užsisakyti ir internetu – tereikia susisiekti su artimiausio padalinio vadybininku ir susitarti, kada šis galėtų atvykti
ir įdiegti „IC katalogo“ programą.

Aktualijos
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Gražina Jurgilevič

Mokymai – nauda
ar laiko gaišimas?
ar vykstantys darbo vietoje ir pan.
Svarbiausia pasirinkti reikiamą mokymų
programą, antraip investicija (laiko ar finansinė) neatsipirks. Taigi į mokymus reikia žiūrėti
kaip ir į kitą svarbią veiklą. Tai – ne tik pliusiukas prie atliktų darbų.

Apie tai kalbėta daug, tad nepilstydami iš
tuščio į kiaurą ir nesišvaistydami skambiomis
frazėmis pabandykime rasti svarbiausias priežastis ir jas susisteminti.

Kada mokymai tikrai neatneš naudos?..

Ar mokymų reikia?

Darbuotojo, grįžusio iš mokymo, veikla bus
efektyvesnė – tai naudinga pačiai įmonei. (Žinoma, jeigu jis į mokymus žiūrės rimtai, o tai jau
priklauso nuo daugelio veiksnių: ir nuo paties
nusiteikimo, ir nuo iškeltų tikslų, ir nuo vadovo
reikalavimų).
Aukštesnės kvalifikacijos darbuotojas vertinamas labiau.
Vadovui paprasčiau planuoti veiklą, vertinti
ir reikalauti konkrečiai žinant darbuotojų kvalifikacijos lygį ir galimybes.
Investicija į darbuotojus – tai ne tik nauda
pačiai įmonei, bet ir pranašumas prieš konkurentus.

Kai vadovas juos pateiks darbuotojams kaip
dovaną ir manys, kad už tai jie turi jaustis dėkingi.
Kai darbuotojai bus verčiami į juos eiti be jokios motyvacijos.
Kai bent vienas darbuotojas pasakys: „Verčiau
prie atlyginimo pridėtų, nei siųstų ten mokytis
ir gaišti laiką...“
Kai organizuojami išvažiuojamieji mokymai,
bet nepagalvojama, ar žmonės tikrai turi sąlygų
važiuoti.
Kai nė viena pusė nežino mokymo tikslų.
Kai nesidomima procesu ir išmokti dalykai
nepritaikomi praktiškai.

Nepateisinti lūkesčiai

Specialistai pataria

Kodėl į mokymus dažnai žiūrima skeptiškai?
Tiesiog ne visada jie pateisina lūkesčius. Tarkim, vadovas po mokymų nesulaukia reikiamo
rezultato, o gal darbuotojas, išklausęs paskaitų
ciklą, išeina iš darbo, susiradęs šiltą vietelę pas
konkurentus, arba tiesiog mokymai suorganizuoti netinkamai. Priežasčių ir niuansų – daugybė. Dar viena ir, reikia pasakyti, svarbi priežastis – klaidingas supratimas apie mokymus.
Manoma, kad lektorius turi išsinerti iš kailio
norėdamas perteikti žinias, kad turi sublizgėtų
kaip asmenybė, kad turi pateikti krūvą pavyzdžių, diagramų ir visokių kitokių dalykų. Ir, jei
lektorius to nedaro, kartais visai nesigilinant
seminaras nurašomas kaip nepavykęs... Ar tai
teisinga? Juk jei į mokymą pažiūrėsime ne tiek
kaip į procesą, vykstantį auditorijoje, kiek kaip į
kažką tokio, kas padeda pasiekti rezultatą, tuomet daug kas mums gali atrodyti visiškai kitaip. Tuomet tampa nebe taip svarbu, ką daro
mokytojas, svarbiausia – ką aš pats atradau ir
įgijau, ar, kitaip sakant, išmokau. O juk pastebėta, kad būtent pats veikdamas žmogus geriausiai išsiaiškina tą ar kitą sritį.

Per daug mokymų gali būti ne į naudą.
Koks kiekis geriausias? Kaip pataria specialistai, tiems patiems įmonės darbuotojams per
metus turėtų būti skiriama ne daugiau kaip 8
dienos mokymų. Jeigu jie vyks daugiau kaip 2
dienas per mėnesį, naudos nebus: žinios pasimirš, nes tiesiog neliks laiko jų pritaikyti praktiškai, o ir motyvacija mokytis ilgainiui išseks.
Svarbiausia – suvokti, kad darbuotojus mokyti
reikia sistemingai, o ne pripuolamai.

„Šis darbuotojas jau seniai buvo mokymuose, tad pats laikas jį nusiųsti.“ Ar tenka išgirsti tokią frazę iš vadovų? Deja, tenka. Tai – ne
argumentas. Jei abejojama, ar mokymų reikia,
siūloma vadovautis paprastu klausimu – ar
darbuotojams keliami reikalavimai atitinka
lūkesčius? Jei taip, vadinasi, apie mokymus
galima pamiršti. O jei ne? Tada reikėtų pasvarstyti priežastis. Specialistai jas grupuoja.
Tai gali būti motyvacijos stoka, žinių, įgūdžių
trūkumas, netinkamos darbo sąlygos ir pan.
Sakysite, tokiems niekams kaip analizuoti šias priežastis nėra laiko? Bet verčiau skirti
keletą brangių valandų, antraip nuostoliai
bus didesni – darbuotojai nepateiks laukiamo rezultato, o problemos gilės. Juk kiekvienas vadovas pageidauja savo įmonėje matyti
kompetentingus, atsidavusius ir lojalius darbuotojus – ar ne taip?

Kokius rinktis?
Taigi suradus pagrindines priežastis, kodėl
nesulaukiama reikiamo rezultato, verta pagalvoti, kokie mokymai darbuotojams tiktų. Jei
trūksta žinių, galbūt praverstų kvalifikacijos
kėlimo kursai, jei sunku dirbti komandoje, gal
verta pasimokyti komandinio darbo subtilybių ir t. t.
Nutarus, ko kiekvienam darbuotojui reikia,
geriausia peržvelgti mokymų sąrašą – tokį
paprastai turi kiekviena juos organizuojanti
įmonė. Galima paprašyti paruošti ir specialių
mokymų, pritaikytų būtent jūsų įmonei, –
specialistai išanalizuotų situaciją ir pasiūlytų
reikalingiausius.
Be to, reikėtų apgalvoti, kokie mokymai kuriems darbuotojams pasiteisintų labiausiai –
ar individualūs, ar grupiniai, ar išvažiuojamieji,
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?

Seminarai, paskaitos, apmokymai, prezentacijos – kas tai? Naudingas, įdomus, reikalingas dalykas ar paprasčiausias laiko gaišimas?
Nuomonių yra įvairių. Vienose įmonėse darbuotojai džiaugiasi turėdami galimybę nukeliauti į kokį seminarą ar paskaitą, kitose raukosi ir į juos eina tarsi atlikti prievolės, nes juk
paskui reikės duoti ataskaitą vadovui... Kodėl
kartais trūksta motyvacijos? Ir apskritai – kokie
mokymai (prezentacijas, seminarus ir paskaitas sąlyginai pavadinkime vienu žodžiu – mokymai) reikalingi, kad duotų naudos? O gal...
jokie?

Aktualijos

Kodėl verta investuoti į mokymus?

UAB „INTER CARS LIETUVA“ rengiami
mokymai
Suprasdama mokymų svarbą UAB „Inter
Cars Lietuva“ jau ne pirmus metus juos reguliariai rengia tiek savo darbuotojams, tiek
klientams, į pagalbą pasitelkusi geriausius specialistus iš užsienio ir Lietuvos. Mokymo kokybei visuomet skiriamas didelis dėmesys. Reiktų
paminėti svarbų ir aktualų dalyką – UAB „Inter
Cars Lietuva“ surengti mokymai dalyviams
visiškai nieko nekainuoja. Bendrovė į tai žiūri
kaip į indėlį, reikalingą klientų žinioms pagilinti.

A KTUA LIJO S

Įmonei„Inter Cars Lietuva“ 2011 metais suorganizuoti mokymus jau pasiryžo padėti specialistai iš tokių žinomų tarptautinių bendrovių
kaip TRW, ELRING, DELPHI, KYB, VALEO, MAHLE, KNECHT, ZF GROUP, BOSCH, CONTITECH.
Jau dabar galima registruotis į šiuos mokymus:

Gamintojas
TRW
„Elring“

Mokymai
Techniniai arba

produktų

Techniniai

„Delphi“
KYB
„Valeo“
t“
„Mahle“, „Knech
„ZF Group“

Techniniai
Produktų
Produktų
Produktų
Techniniai

Tikslesnės informacijos apie 2011 metų
mokymų temas ir laiką ieškokite internete,
tinklapyje www.intercars.lt, arba kreipkitės
elektroniniu paštu į UAB „Inter Cars Lietuva“
pirkimų skyriaus vadovą Kestutį Imbrasą, el. p.
Kestutis.Imbrasas@intercars.eu, arba telefonu
(8 5) 249 1072.
Kitame mūsų žurnalo straipsnyje siūlome paskaityti apie tarptautinės kompanijos
BOSCH rengiamus mokymus.

Šiek tiek statistikos
Statistikos departamentas 2006 m. atliko
statistinį tyrimą (toks tyrimas atliekamas kas
penkerius metus), kurio rezultatai parodė, kad
2005 m. darbuotojų profesinį mokymą organizavo 5,9 tūkst., arba 46 procentai Lietuvos
įmonių. Palyginti su 2000 m. atlikto tyrimo
duomenimis, darbuotojų mokymą vykdžiusių įmonių dalis padidėjo vos 3 procentiniais
punktais ir buvo mažesnė už 1999 m. Europos
Sąjungos šalių vidurkį (62 procentus).
2005 m. darbuotojų profesinį mokymą kursuose, seminaruose, paskaitose organizavo 88
procentai didžiųjų, 64 procentai vidutinių ir 40
procentų mažųjų įmonių. Įmones investuoti į
darbuotojų žinias paskatino diegiamos naujovės, naujų technologijų naudojimas, naujų
gaminių kūrimas. 2005 m. naujoves versle diegė pusė įmonių, kurių darbuotojai kėlė kvalifikaciją, ir kas ketvirta įmonė, kuri neorganizavo
darbuotojų profesinio mokymo.
Tyrimo metu buvo klausiama apie vieną iš
svarbesnių mokymo būdų dirbančiųjų profesinei kvalifikacijai tobulinti – mokymo kursus.
Apklausos rezultatai rodo, kad 2005 m. profe-

sinę kvalifikaciją kursuose tobulino 106 tūkst., arba 15 procentų Lietuvos dirbančiųjų, arba tik 5
procentiniais punktais daugiau nei 1999 m. (60 tūkst., arba 10 procentų). Pagal šį rodiklį Lietuva
atsilieka ne tik nuo daugelio Europos valstybių, bet ir nuo 1999 m. Europos Sąjungos vidurkio,
siekusio 40 procentų.
81 procentas įmonių nebuvo parengusios darbuotojų mokymo programos bei mokymo planų,
84 procentai nebuvo numačiusios lėšų darbuotojams mokyti. Daugiau kaip pusė Lietuvos įmonių (54 procentai) 2005 m. apskritai neorganizavo mokymų darbuotojų profesiniams gebėjimams
ugdyti. Mokymų neorganizavo 60 procentų mažųjų ir 36 procentai vidutinių įmonių. Nurodydamos priežastis, daugelis įmonių (85 procentai) teigė, kad darbuotojų kvalifikacija tenkina įmonės
poreikius, 75 procentai – įmonė samdo tik reikiamos kvalifikacijos, kompetentingus darbuotojus,
53 procentai atsakė, kad darbuotojų mokymas susijęs su didelėmis išlaidomis. Kad darbuotojų
mokymas įmonei per brangus, atsakė kas antra mažoji ir vidutinė įmonė ir beveik pusė (47 procentai) didžiųjų įmonių.
Parengta remiantis Statistikos departamento duomenimis,
http://www.stat.gov.lt/lt/.

Žinios –
kelias į ateitį!
BOSCH informacija

Šiuolaikinį automobilį drąsiai galima laikyti kompiuterių tinklu ant ratų. Modernių automobilių
techninė priežiūra, diagnostika ir remontas jau neįsivaizduojami be kvalifikuotų darbuotojų ir
specializuotos įrangos, todėl remonto dirbtuvių ateitis vis labiau priklauso nuo gebėjimo neatsilikti nuo techninės pažangos.
Specializuoti darbuotojų mokymai apie modernių automobilių diagnostiką, remontą ir techninę priežiūrą – būtina sąlyga remonto dirbtuvėms, norinčioms teikti aukšto lygio paslaugas ir
užsitikrinti savo klientų lojalumą. Juk nėra nieko svarbiau už paslauga patenkintą klientą...
Bendrovei „Robert Bosch“ rūpi serviso partnerių veiklos sėkmė, todėl jos atstovybė Lietuvoje
įsteigusi modernų mokymų centrą ir parengusi dviejų lygių mokymų programas servisų darbuotojams.

Programa „BOSCH įpurškimo sistemų (BIS) remontas partneriams“.
Šią programą sudaro penkių temų mokymų ciklas apie šiuolaikinių automobilių diagnostiką
sisteminiu bandikliu KTS ir programine įranga ESI[tronic], taip pat apie benzininių ir dyzelinių variklių diagnostiką bei remontą. Šie vienos dienos trukmės kursai skirti mechanikams, neturintiems
žinių ir įgūdžių apie modernias sistemas ir norintiems tobulėti šioje srityje.

Programa „BOSCH servisams“.
„Bosch“ servisų mokymų programą sudaro vienos, dviejų ar trijų dienų trukmės mokymai aktualiausiomis automobilių servisų rinkos temomis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernių automobilių diagnostika sisteminiu bandikliu ir oscilografu.
Elektros sistemų pagrindai, paleidimo ir energijos tiekimo sistemos.
CAN tinklas ir kėbulo elektronika, oro pagalvės ir SRS.
Benzininių ir dyzelinių variklių valdymo sistemos.
Variklių deginių analizė ir OBD.
Dyzelinių variklių valdymo sistemos.
Stabdžių sistemos.
Oro kondicionavimo sistemos ir jų priežiūra.

Mokymuose didelis dėmesys skiriamas praktinėms užduotims. Pabaigoje, atsakius ne mažiau
kaip į 70 proc. testo klausimų, išduodamas sertifikatas.
Nors „Bosch“ mokymo centras visų pirma skirtas bendrovei priklausančių servisų darbuotojų
kvalifikacijai kelti, bet čia gali tobulintis ir kitų nepriklausomų autoservisų meistrai, mokymo įstaigų ir techninių apžiūrų sistemos darbuotojai.
Tikslesnės informacijos apie 2011 metų mokymų temas ir grafiką ieškokite internete, adresu
www.intercars.lt , arba kreipkitės elektroniniu paštu į UAB „Inter Cars Lietuva“ Įrankių ir įrangos
skyrių, el. p. Andzej.Manatov@intercars.eu arba telefonu (8 5) 249 1072.

Aktualijos
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Arūnas Skeltys

„Inca“ – produkcija
atitinkanti kiekvieno poreikius
Jau 2008 metais „Inter Cars“ ir antrinė įmonė
„Inter Motors“ visuomenei pristatė vieno svarbaus įgyvendinto projekto rezultatą – INCA.
Šiuo ženklu žymimi motoroleriai, motociklai,
keturačiai motociklai ir UTV tipo mašinos.

užtikrinanti variklio darbą važiuojant neasfaltuotais keliais, stačiais kalnais ir esant šaltam
orui. Patikima INCA automatinė transmisijos
sistema turi centrifuginę sankabą – ji įtempia
varantįjį diržą ir taip pagerina jo patvarumą.

Inca Yeti 700 – vienas iš didžiausių ir
galingiausių keturračių. Jis niekada Jūsų nenuvils. Yeti 700 – lengviausias iš savo klasės, jo
svoris – tik 328 kg. Taigi turi dar daugiau galios – šis keturratis ant savo dviejų stovų išlaiko

Keturratės transporto
priemonės – ne tik
puiki pramoga, bet
ir nepakeičiamas
pagalbininkas darbe...
Projektui buvo kruopščiai ruoštasi: atrinktos
gamyklos Kinijoje, gaminančios tik kokybišką
produkciją ir atitinkančios visus Europos standartus bei galinčios atsižvelgti į „Inter Cars“
pageidavimus. INCA produkcijos dizainą sukūrė geriausi Italijos dizaineriai.
Lenkijoje šie gaminiai buvo labai kruopščiai testuojami „Inter
Cars“ laboratorijose ir be jokių
abejonių pripažinti puikios kokybės. Taigi šiame leidinyje nusprendėme pristatyti keturračių
transporto priemonių seriją
INCA.
Pagrindiniai INTER CARS
bendrovės iškelti tikslai kuriant
keturratę techniką INCA, buvo
išsiaiškinti ir įgyvendinti kiekvieno žmogaus poreikius ir reikalavimus. Įvertinus visa tai priimtas
sprendimas gaminti trijų tipų
keturračius, t. y. keturratį motociklą Yeti 700, „darbinį arkliuką“
Truck 700 ir pramogauti skirtą
Rancor 800.
Visi trys modeliai turi savo
išskirtinių ir bendrų savybių.
Pastarosios – saugumas, patogumas ir pravažumas. Į INCA
keturračius įmontuoti patikimi
benzininiai varikliai, kurių alkūninio veleno sukimo momentas
itin didelis. Į Yeti ir Truck įmontuotas toks pats skysčiu aušinamas vieno cilindro,
686 cm3, 35 AG variklis, kurio didžiausias sukimo momentas – 49 Nm. Į Rancor įmontuotas
800 cm3, 55,8 AG varikis su elektronine degalų įpurškimo sistema. Jis gali išvystyti sukimo
momentą iki 91 Nm. Su šia galia keturračiams
padeda susitvarkyti INCA degalų sistema,
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Be to, vienpusė (į vieną pusę besisukanti) sankaba, padedant varikliui, stabdo visus keturis
ratus, o tai labai svarbu leidžiantis nuo stačių
šlaitų. Papildomą vertę keturačiams suteikia
2 WD / 4 WD sistema – vairuotojas gali pasirinkti reikiamą ratų
blokavimą. Į INCA keturačius taip pat įmontuoti dideli pusašiai ir
kokybiški lankstai – jie
puikiai susidoroja su variklio perduodama galia.
Priekinės ir galinės šakių apsaugos neleidžia
purvui,
akmenukams
patekti iki lanksto gumų,
o jei taip ir atsitiktų, ji
puikiai atlaikytų smūgį,

nes pagaminta iš
kietos gumos. Į kiekvieną modelį įmontuotas
skaitmeninis daugiafunkcis LCD ekranas su
spidometru, tachometru, nuvažiuoto kelio
matuokliu, laikrodžiu, degalų lygio matuokliu,
variklio temperatūros ir pavaros pozicijos rodikliais.

didelį, net iki 130 kg siekiantį krovinį, be to,
pritaikytas įvairioms priekaboms vilkti. INTER
MOTORS gali pasiūlyti ir naujieną – specialiai
INCA ATV keturračiams pritaikytus vikšrus.
Tai, be abejonės, didžiausios galios turistinis keturratis motociklas. Jo galia išgaunama
sujungus „On-Command (2 WD / 4 WD)“ sistemą, automatinę pavarų dėžę ir visiškai nepriklausomus galinius stabdžius – tai užtikrina
įspūdingą trauką ir daug vairavimo galimybių.

Inca truck 700 ir Inca Rancor 800
Šie puikūs modeliai skirti važinėti neasfaltuotais keliais, laukais ir miškais. Jie atitinka visus
eismo taisyklių reikalavimus ir Europos nustatytus standartus, taigi įregistravus šią transproto priemonę galima važiuoti ir įprastais keliais.
Esminis Truck 700 ir Rancor skirtumas – jų
paskirtis. Su Truck 700 tinka atlikti įvairius
darbus: yra stogas, galima sumontuoti
priekinį stiklą ir visiškai uždarą kabiną, prikabinti įrenginius gatvėms valyti.
Į atvirą bagažinę įmanoma prikrauti iki 180 kilogramų krovinio, Truck 700
pajėgus vilkti 550 kilogramų sveriančią
priekabą. Beje, „džipuko“ svoris – tik 543
kilogramai.
Rancor skirtas pramogauti. Jis greitas, galingas, lengvai valdomas, manevringas ir puikiai
pritaikytas įveikti sunkiai išvažiuojamiems keliams. Kėbulas – standartinis, atviras, be stiklų
ir durelių – važiuojant tai suteikia adrenalino.
Kiekviename keturratyje yra dvi viena šalia
kitos įrengtos sėdynės su saugos diržais. Jas
apgaubia iš vamzdžių suvirinta apsauginė
konstrukcija. Abiejuose modeliuose yra 12 V
lizdas, tad galėsite prijungti GPS įrenginį, papildomą šviesos šaltinį ar įkrauti mobilųjį telefoną.

A KTUA LIJO S
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Mindaugas Mikelėnas

Naujos galimybės
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams
Šiame straipsnyje norime Jums trumpai
papasakoti apie naujas galimybes UAB „Inter
Cars Lietuva“ klientams. Jau kurį laiką meistrai, kuriems reikalinga nauja servisų įranga
ar įrankiai, tačiau finansinė padėtis neleidžia
visko nusipirkti vienu kartu, gali pasinaudoti
UAB „Inter Cars Lietuva“ pasiūlymu ir prekių
įsigyti lizingu. Priklausomai nuo reikiamos
sumos tai gali būti smulkus arba stambus lizingas, tačiau bet kuriuo atveju viskas labai
paprasta – tereikia žengti 3 žingsnius:

1
2
3

1.

2.
3.
4.

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, vairuotojo pažymėjimą (naujo pavyzdžio, išduotą nuo 2003-01-01) arba
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (gali būti su kitos šalies pilietybės įrašu).
Statutiniai valstybės tarnautojai turi papildomai pateikti tarnybinį pažymėjimą.
Pensininkai, gaunantys pareigūnų ir karių, taip pat teisėjų valstybinę pensiją, privalo papildomai pateikti pensininko pažymėjimą.
Ūkininkai turi papildomai pateikti ūkio įregistravimo pažymėjimą.

Papildomos sąlygos:
•

Išsirinkti įrangą ar (ir)
įrankius.

Finansuojama suma – nuo 150 Lt su PVM (vienas šimtas penkiasdešimt litų) iki 15 000 su
PVM (penkiolika tūkstančių litų) imtinai.
Pirkėjo amžius turi būti nuo 22 iki 70 metų.

•

JURIDINIAI ASMENYS privalo pateikti:

Pateikti visus
reikalingus dokumentus.*
* Reikalingi dokumentai ir papildomos sąlygos
fiziniams ir juridiniams asmenims skirtingos.

Pasiimti išsirinktą įrangą
ar (ir) įrankius.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Įmonės registracijos pažymėjimą.
Įmonės įstatus (su pakeitimais).
Įmonės veiklos trumpą aprašymą arba verslo planą.
Įmonės akcininkų sudėtį patvirtinantį dokumentą.
Įmonės vadovo paskyrimo dokumentą.
Jei įmonei atstovauja ne vadovas, – įgaliojimą atstovauti.
Įmonei atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Valdymo organo sprendimą dėl sandorio finansavimo.
Finansines audituotas ataskaitas (jeigu tokios privalomos) už pastaruosius 1 metus su auditoriaus išvada (su 2 metų rodikliais) ir už einamųjų metų ataskaitinį laikotarpį (ketvirtį).
Didžiausių debitorinių, kreditorinių ir abejotinų / beviltiškų skolų ataskaitą pagal sumas ir
laikotarpius.
Finansinių įsipareigojimų sutartis.
Pardavėjo komercinį pasiūlymą.
Licenciją įstatuose numatytai veiklai (jei veikla licencijuojama).
VMI pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybių biudžetais.
SODROS pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybių biudžetais.

Papildomos sąlygos:
•

Finansuojama suma – nuo 10 000 Lt su PVM (dešimt tūkstančių litų).

Kad lizingo procedūra klientams būtų kuo patogesnė ir paprastesnė, UAB „Inter Cars Lietuva“ sudarė sutartis su keletu Lietuvoje populiariausių lizingo įmonių, iš jų ir su UAB „Citadele
faktoringas ir lizingas“ bei UAB „Snoro lizingas“. Tai bendrovės, kurių paslaugomis kiekvieną dieną naudojasi daugybė žmonių, o jų darbai jau seniai šių įmonių pavadinimus pavertė žodžių
„patogumas“, „patikimumas“, „garantija“ sinonimais.

A KTUA LIJO S

Jūsų verslo plėtra
Lizingo paslaugos
Lengvojo ir komercinio transporto, įvairios paskirties technikos bei
įrengimų lizingo paslaugos Jūsų verslo plėtrai.

Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius
Tel. (8 5) 266 4634; faks. (8 5) 266 4688
El. paštas: lizingas@citadele.lt
www.citadelelizingas.lt

AKT UA L I J O S

2011

METŲ
SEMINARAI
IR AKCIJOS

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2011-aisiais
UAB „Inter Cars Lietuva“ paruošusi daug akcijų tiek
įmonės partneriams, tiek klientams, tiek įmonės
filialų darbuotojams.
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Bendri projektai, ilgalaikės ir sezoninės
akcijos

„Inter Cars Lietuva“ dalyvauja
renginiuose

Kai kurios UAB „Inter Cars Lietuva“ akcijos
trumpalaikės – trunka tik mėnesį du, o kitos tęsiasi po pusę metų ar net ilgiau. Šiame
straipsnyje trumpai apžvelgsime UAB „Inter
Cars Lietuva“ pirmojo pusmečio akcijas, skirtas tiek mūsų klientams, tiek partneriams, tiek
atsarginių automobilių dalių pirkėjams. Tokių
akcijų šiemet, tiesą sakant, tikrai nemažai. Tai
ir bendri projektai su tokiais gamintojais kaip
FOMAR, FILTRON, KYB, OSRAM – dalyviai gali
laimėti materialių prizų arba gauti „Čili“ litų
į savo „Čili“ akcijos korteles. Tai ir ilgalaikės ar
sezoninės UAB „Inter Cars Lietuva“ akcijos,
pavyzdžiui, ČILI, VIP, ŽIEMOS PAKETAS ir t. t. Jų
dalyviai gali ne tik laimėti prizų, bet ir gauti
išskirtinių bendradarbiavimo sąlygų, laimėti
nemokamą pakvietimą į UAB „Inter Cars Lietuva“ organizuojamą kasmetinį verslininkų susitikimą arba gauti debetinę „Čili“ akcijos kortelę
su jau atidaryta sąskaita.

Taip pat verta paminėti, kad UAB „Inter Cars
Lietuva“ kasmet dalyvauja žurnalo AUTO BILD
LIETUVA organizuojamame konkurse „Saugiausias Lietuvos vairuotojas“ ir jau antrus metus iš eilės įsteigs pagrindinį prizą. Be abejo,
jokiu būdu negalima pamiršti, kad UAB „Inter
Cars Lietuva“ šių metų gegužės 6–8 dienomis
dalyvaus LITEXPO parodų centre įvyksiančioje
parodoje „ALT 2011“ – pristatys originalų INTER CARS projektą SHOW CAR.

Aktualijos

Bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis
Būtina pabrėžti, kad šiemet, kaip ir kasmet,
UAB „Inter Cars Lietuva“ bendradarbiaus su
visame pasaulyje puikiai žinomais automobilių dalių gamintojais ir savo klientams rengs
įvairių seminarų bei techninių mokymų. Štai,
pavyzdžiui, su tarptautinio koncerno BOSCH
GROUP atstovais Lietuvoje, įmone UAB „Ro-

bert Bosch“, UAB „Inter Cars Lietuva“ glaudžiai bendradarbiauja rengdama techninius
mokymus. Be to, techninių mokymų ir seminarų vedimo klausimais nuolat bendrauja su
visame pasaulyje gerai žinomais gamintojais
ZF GROUP, VALEO, DELPHI, MAHLE, CONTITECH, FILTRON, OSRAM, FOMAR BORG AUTOMOTIVE, EGON VON RUVILLE, KYB, ELRING ir t. t.
Jei tik iš kurios nors UAB „Inter Cars Lietuva“
atstovybės gaunama informacija, kad reikia
tam tikro gamintojo seminarų arba techninių
mokymų, UAB „Inter Cars Lietuva“ biuro darbuotojai nedelsdami tai organizuoja.
Žodžiu, be didelio vargo galima pastebėti, kad 2011 metai
UAB „Inter Cars Lietuva“ kalendoriuje kupini įvairių įvykių ir naujų
originalių projektų, apie kuriuos
šiame numeryje mes ir pabandysime jums papasakoti išsamiai ir iš
eilės...

A KTUA LIJO S

UAB „Inter Cars Lietuva“ VIP akcija
Praėjusiame mūsų žurnalo numeryje pasakojome apie
UAB „Inter Cars Lietuva“ organizuojamą ilgalaikę VIP akciją.
Kadangi mūsų žurnalo skaitytojų gretos nuolat didėja,
šiame numeryje akciją apžvelgsime išsamiau.
2010 metų spalio 4 d. prasidėjusi UAB „Inter
Cars Lietuva“ organizuota ilgalaikė VIP akcija
beveik įpusėjo, ir jos favoritai jau gana aiškūs,
tačiau akcija baigsis tik 2011 metų rugsėjo 19 d.,
todėl dar yra pakankamai laiko, kad UAB „Inter
Cars Lietuva“ klientai pasistengtų ir laimėtų
vieną iš vertingų prizų.
Pagrindinis prizas – pakvietimas į 2011 metais vyksiantį kasmetinį verslininkų susitikimą.
Jis bus surengtas specialiai ta proga išnuomotoje jachtoje – vyks kruizas po Viduržemio jūrą,
jį organizuoja UAB „Inter Cars Lietuva“. Akcijai
skirta net 15 tokių pakvietimų – UAB „Inter
Cars Lietuva“ padengs visų laimėtojų kelionės
ir gyvenimo išlaidas.

KASMETINIS VERSLININKŲ SUSITIKIMAS
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 UAB „Inter Cars Lietuva“
klientai ir partneriai, taip pat „Inter Cars“ atstovai iš Lietuvos ir užsienio įmonių.
Pagrindinė didelio verslininkų susitikimo
populiarumo priežastis ta, kad UAB „Inter Cars
Lietuva“ renginį 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 – nekyla jokių abejonių, kad
2011-aisiais metais vyksiantis trečiasis verslininkų susitikimas bus ne blogesnis už du pirmuosius.

AKCIJA
Nuo 2010 metų spalio 4 d. visi UAB „Inter
Cars Lietuva“ klientai, užregistruoti įmonės
duomenų bazėje, dalyvauja akcijoje. Prizas –
net 15 pakvietimų į 2011 metais vyksiantį kas-

metinį verslininkų susitikimą. Kiekvienas pirkėjas, kurio apyvartos vidurkis per akcijos laikotarpį bus ne mažesnis nei 2 000 litų be PVM
per savaitę, pretenduoja į prizą. Pasibaigus
akcijai, bus suskaičiuota dalyvių padaryta apyvarta ir jos didėjimas, palyginti su ankstesniu
laikotarpiu. Remdamasi apyvartos rodikliais,
UAB „Inter Cars Lietuva“ išrinks net 15 akcijos
laimėtojų.
Būtina pabrėžti, kad bus skaičiuojama ne
tik padaryta apyvarta, bet ir jos padidėjimas,
todėl, norint gauti nemokamą pakvietimą į

verslininkų susitikimą, nebūtinai reikės padaryti didžiausią apyvartą – užteks tik padidinti
ją iki reikiamos sumos!
Kiekvienas UAB „Inter Cars Lietuva“ klientas,
norėdamas sužinoti savo galimybes laimėti akcijos prizą, turi kreiptis į jį aptarnaujantį
pardavimo vadybininką arba į artimiausią
UAB „Inter Cars Lietuva“ prekybos vietą.

UAB „Inter Cars Lietuva“
rinkodaros skyrius
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Nauja OSRAM ir
UAB „Inter Cars Lietuva“ akcija
2011 metų kovo 1 dieną prasidėjo nauja OSRAM akcija,
skirta UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams. Ji vyks iki šių
metų gegužės 31 dienos.
Vos tik 2011 m. vasario 28 d. baigėsi „Osram“
akcija, kurią savo klientams buvo surengusi
UAB „Inter Cars Lietuva“ su tarptautinio koncerno „Osram“ atstove Lenkijoje „Osram Sp. z o.o.“
ir atstove Slovakijoje „Osram Slovakia, a. s.“, nuo
kovo 1 d. prasidėjo nauja, skirta visiems UAB
„Inter Cars Lietuva“ klientams. Į akciją įtraukta
UAB „Inter Cars Lietuva“ asortimentą sudaranti
„Osram“ produkcija, o UAB „Inter Cars Lietuva“
klientai bet kurioje įmonės prekybos vietoje

įsigiję „Osram“ prekių už nustatytą sumą turi
galimybę laimėti tam tikrą prizą.

APIE AKCIJĄ
Ypatingą dėmesį turėtų atkreipti tie
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai, kurie anksčiau
yra dalyvavę įmonės surengtoje „Osram“ akcijoje (kai kurie dalyviai gavo išvaizdų, patogų,
firminį „Osram“ stendą automobilių lempu-

tėms sudėti). Dabar klientai, nusipirkę „Osram“
produkcijos į šiuos stendus, kartu gali laimėti
ir originalių, firminių „Osram“ įsteigtų akcijos
prizų. Jų yra trys. Suma, nuo kurios priklauso
prizo vertė, bus skaičiuojama ne už vieną mėnesį, bet už visą akcijos laikotarpį – ši sąlyga
padidina galimybes gauti kuo vertingesnę
dovaną.

AKCIJOS TAISYKLĖS
Naujosios „Osram“ akcijos taisyklės:
1.
2.
3.

Akcijos trukmė – nuo 2011 03 01 iki
2011 05 31;
Į akciją įtraukti visi „Osram“ produktai;
Visą akcijos laikotarpį kaupiama suma
už nupirktą „Osram“ produkciją.

Prizai klientams įteikiami ne anksčiau kaip
po mėnesio nuo akcijos pabaigos arba pasibaigus su klientu sudarytoje sutartyje numatytam grąžinimo laikotarpiui.
„Osram“, kaip jau minėta, įsteigė tris prizus:
labai geros kokybės stilingą ir originalų darbinį kombinezoną autošaltkalviams, patogią,
stilingą, originalią darbinę liemenę ir profesionalių, originalių įrankių komplektą. Kiekvienas
prizas dovanojamas atsižvelgiant į tai, už kokią
sumą per visą akcijos laikotarpį pirkėjas bus
įsigijęs „Osram“ produkcijos.
Sumų ir prizų santykis:

525 litai – „Osram“ kombinezonas;

865 litai – „Osram“ LIEMENĖ;

1 700 LITŲ – įrankių rinkinys.

Informacijos apie akciją ir visų akcijos taisyklių ieškokite UAB „Inter Cars Lietuva“ tinklapyje
www.intercars.lt.
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Išskirtinė UAB „Inter Cars Lietuva“ ir
FOMAR akcija
Su dideliu džiaugsmu
norime Jums pranešti
apie bendrą UAB „Inter
Cars Lietuva“ ir „Fomar
Borg Automotive“ akciją,
kurios laimėtojai gaus
išskirtinių prizų –
po bilietą į 2011 metų
Europos vyrų krepšinio
čempionato varžybas,
vyksiančias naujojoje
Kauno sporto halėje.
Pirmąją pavasario dieną prasidėjo nauja, išskirtinė ir analogų Lietuvoje neturinti
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams skirta akcija – „Pirk „Fomar“ produkcijos ir laimėk bilietą
į 2011 metų Europos vyrų krepšinio čempionatą“. Tai pirmoji tokia akcija UAB „Inter Cars
Lietuva“ istorijoje, kai prizas yra nemokama
galimybė dalyvauti istoriniame įvykyje – stebėti neeilinę Europos krepšinio grandų dvikovą dėl Europos čempionų vardo.
Nusprendėme pakalbinti prie šios akcijos
rengimo prisidėjusią UAB „Inter Cars Lietuva“
rinkodaros skyriaus darbuotoją Anželiką Ilkevič apie tai, kaip vyko organizavimas ir kaip
gimė tokio unikalaus prizo idėja.
„UAB „Inter Cars Lietuva“ palaiko labai glaudžius ir draugiškus darbinius santykius su įmone „Fomar Borg Automotive S. A.“ ir jau nebe
pirmus metus kartu organizuoja įvairaus tipo
akcijas tiek savo partneriams, tiek klientams,
tiek platinimo bendrovių darbuotojams. Šių
metų pradžioje „Fomar Borg Automotive S.
A.“ rinkodaros skyrius pasiūlė mums vėl suorganizuoti naują akciją pirkėjams, įsigijusiems
jų produkcijos. Kadangi „Fomar Borg Automotive S. A.“ buvo pasiryžę įsteigti akcijos

prizus, tai mums beliko tik sugalvoti originalią
idėją ir imtis organizacinių darbų“, – pasakojo
A. Ilkevič.
„Akcijos idėja gimė tada, kai UAB „Inter Cars
Lietuva“ rinkodaros skyrių pasiekė detalesnė informacija apie 2011 metų Europos vyrų
krepšinio čempionatą. Ne paslaptis, kad Lietuvoje krepšinis – antra religija, o turint omenyje
pastarąsias Lietuvos rinktinės pergales, galima
drąsiai teigti, kad tapti geriausia 2011 metų
Europos vyrų krepšinio čempionato komanda
Lietuvos rinktinei tikrai nėra „misija neįmanoma“! Būtent todėl ir buvo nuspręsta dovanoti
bilietus į finalinio ketverto rungtynes, kuriose
žaisti Lietuvos krepšininkai turi visas galimybes.
Apsvarstę visus „už“ ir „prieš“, mes iškart susisiekėme su „Fomar Borg Automotive“ rinkodaros skyriumi ir pasiūlėme jiems akcijos idėją
ir eigą.
Vykstant akcijai kiekvienas pirkėjas, bet kurioje UAB „Inter Cars Lietuva“ prekybos vietoje
įsigijęs „Fomar“ gamybos stabdžių trinkelių
komplektą, gauna 1 akcijos balą. Be to, kaskart
išleidęs 100 Lt be PVM už „Fomar“ produkciją,
gauna dar po 1 akcijos balą. Papildomi balai

bus skaičiuojami tik nuo tų sumų, kurias pirkėjai jau yra sumokėję UAB „Inter Cars Lietuva“
(jei už prekes atsiskaitoma pavedimu iš banko
sąskaitos, balai skaičiuojami tik tada, kai pinigai bus pervesti). Jei nutiks taip, kad pirkėjas
grąžins anksčiau nupirktas „Fomar“ trinkeles, iš
jo turimo taškų kraičio bus atimtas toks balų
kiekis, kiek trinkelių komplektų grąžins.
Akcija vyks net 5 mėnesius – prasidėjusi
2011 metų kovo 1 dieną tęsis iki 2011 metų
liepos 31 dienos. Pasibaigus akcijai ir praėjus
prekių grąžinimo terminui, bus suskaičiuoti
visų akcijos dalyvių gauti balai ir išrinkta net
20 nugalėtojų, pasiekusių geriausių rezultatų. Šie 20 laimingųjų gaus akcijos prizus – po
bilietą į 2011 metų Europos vyrų čempionato
varžybas, vyksiančias Kaune, naujojoje sporto
halėje.
Visos mūsų rengiamos akcijos puikiai atspindi UAB „Inter Cars Lietuva“ požiūrį į savo
klientus – mums jie rūpi, tad nuolat stengiamės atsilyginti už lojalumą.“
Anželika Ilkevič,
UAB „Inter Cars Lietuva“,
rinkodaros skyrius
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Bendra „Inter Cars Lietuva“
ir „Čili“ akcija
Nuo 2010 metų balandžio mėnesio vykstanti
išskirtinė UAB„Inter Cars Lietuva“ ir restoranų
tinklo„Čili“ surengta akcija nuo 2011-ųjų kovo
1 dienos pasiekė naują, daug aukštesnį lygį.

SKANAUS

Pakito ne tik dalyvavimo akcijoje sąlygos,
bet ir prizinių „Čili“ litų skaičiavimo sistema.
Pagrindinis pokytis tas, kad iki šiol akcija buvo
skirta tik įmonių atstovams ir su verslo liudijimais dirbantiems privatiems asmenims, remontuojantiems lengvuosius automobilius.
Dabar akcijoje gali dalyvauti visi be išimties
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientų duomenų
bazėje užregistruoti pirkėjai, kurių mėnesinė
apyvarta ne mažesnė kaip 1 000 litų be PVM.
Beje, apie tai, kad jie dalyvauja akcijoje, turi
patvirtinti UAB „Inter Cars Lietuva“ biuro darbuotojai.
Kaip ir anksčiau, visi šioje akcijoje dalyvaujantys klientai gaus specialiai pagamintas debeto korteles, kuriomis bus galima atsiskaityti
tam tikruose restoranų tinklo „Čili“ taškuose.
Jei klientas įmonei „Inter Cars Lietuva“ neskolingas, tai prizas – „Čili“ litai – į jo kortelę bus
pervedami kiekvieno mėnesio pradžioje. „Čili“
litų suma skaičiuojama remiantis nauja sistema ir labiausiai priklausys nuo praėjusį mėnesį
kliento padarytos apyvartos ir jos didėjimo,
klientui taikomų nuolaidų ir jo pareigingumo
(itin bus kreipiamas dėmesys į skolas).

3.

4.

5.

AKCIJOS SĄLYGOS
Atnaujintos „Čili“ akcijos sąlygos nelabai skiriasi nuo senųjų. Pagrindinės jų yra šios:
6.
1.

2.
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Akcijoje gali dalyvauti visos įmonės ir
(ar) asmenys, užregistruoti „Inter Cars
Lietuva“ duomenų bazėje, su sąlyga,
kad jų apyvarta per akcijos laikotarpį
bus ne mažesnė nei po 1 000 litų be
PVM per mėnesį;
Akcijoje negali dalyvauti UAB „Inter
Cars Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų
nariai, UAB „Inter Cars Lietuva“ pro-

Aktualijos

7.

dukcijos platinimo įmonių savininkai,
darbuotojai ir jų šeimų nariai, įmonės,
kurių savininkai ar (ir) bendraturčiai
yra UAB „Inter Cars Lietuva“ platinimo įmonių savininkai, darbuotojai ir
jų šeimų nariai ar (ir) UAB „Inter Cars
Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai,
taip pat įmonės ar (ir) asmenys, importuojantys automobilių dalis į LR ir
užsiimantys didmenine dalių prekyba
LR teritorijoje;
Akcijos dalyviai privalo pasirašyti dalyvavimo akcijoje sutartį, kurią savo
parašu turi patvirtinti už tai atsakingas
UAB „Inter Cars Lietuva“ biuro darbuotojas;
Kiekvienas akcijos dalyvis pasirašęs
sutartį ir ją patvirtinęs UAB „Inter Cars
Lietuva“ darbuotojo parašu gaus debetinę mokėjimo kortelę, kuria galės
atsiskaityti akcijos sutartyje nurodytose maitinimo įstaigose;
Kiekvieno mėnesio pradžioje į akcijos
dalyvio debetinę kortelę bus pervedama prizinė „Čili“ litų suma, priklausanti
nuo praėjusį mėnesį padarytų rezultatų, su sąlyga, kad kortelės turėtojas
nebus skolingas įmonei UAB „Inter
Cars Lietuva“;
Praėjusio mėnesio rezultatų ir akcijos dalyviams priklausančių „Čili“ litų
apskaitą kiekvieno mėnesio pirmąją
savaitę atlieka UAB „Inter Cars Lietuva“
rinkodaros skyrius;
„Čili“ litai į akcijos dalyvio debetinę kortelę nepervedami, jei pažeistos akcijos
taisyklės (jas galima rasti UAB „Inter Cars
Lietuva“ tinklapyje www.intercars.lt).

SKAIČIAVIMO SISTEMA

Akcijos rezultatams skaičiuoti sukurta speciali skaičiuoklė. Į ją įvedami akcijos dalyvių
duomenys (apyvarta, grąžinimai, uždelstos
skolos ir t. t.) ir kiekvieno mėnesio pradžioje
atliekama praėjusio mėnesio rezultatų apskaita. Gauti rezultatai priklauso nuo keleto rodiklių. Pagrindiniai jų šie: praėjusį mėnesį akcijos
dalyvio padaryta apyvarta, jos pokytis palyginti su pastarųjų 3 mėnesių apyvartos vidurkiu,
dalyviui taikomos nuolaidos, praėjusį mėnesį
grąžintos prekės ir kliento skolos įmonei. Tokia
skaičiavimo sistema padeda geriau įvertinti
tuos akcijos dalyvius, kurių rezultatai gerėja.

PAPILDOMOS AKCIJOS
Dar viena gera naujiena UAB „Inter Cars
Lietuva“ klientams ta, kad papildomos akcijos bus taikomos tam tikrų gamintojų
produktams. Kaip pavyzdį galima paminėti
akciją KYB amortizatoriams. Ji prasidėjo nuo
2011 metų sausio. Už kiekvieną iš UAB „Inter Cars Lietuva“ nupirktą KYB amortizatorių
dalyvis į savo „Čili“ kortelę gauna papildomą
„Čili“ eurą. Maža to, kad už nupirktus amortizatorius jis renka prizinius „Čili“ litus, tai dar
už kiekvieną KYB gamintojo amortizatorių
gauna po papildomą „Čili“ eurą. Visą informaciją apie papildomas „Čili“ akcijas galima rasti
UAB „Inter Cars Lietuva“ interneto svetainėje
www.intercars.lt arba sužinoti iš Jus aptarnaujančio vadybininko.
UAB „Inter Cars Lietuva“
rinkodaros skyrius
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„Inter Cars Lietuva“ ir „Filtron“
akcija
Šių metų kovo 1 dieną prasidėjo nauja,
Akcijos dalyviai turi puikią progą laimėti
FILTRON įsteigtą nuostabų prizą – net 15 pakvietimų aplankyti FILTRON filtrų gamyklą,
esančią Lenkijos miestelyje Gostyne.
Laimėtojai į FILTRON gamyklą Lenkijoje bus
vežami specialiai jiems išnuomotu autobusu
ir apgyvendinti miestelyje esančiame viešbutyje. Kitą dieną pailsėjusiųjų po kelionės
lauks speciali ekskursija po FILTRON gamyklą
ir šventinė vakarienė, kurioje dalyvaus ne tik
akcijos laimėtojai, bet ir bendrovės FILTRON
atstovai, pagerbsiantys svečius iš kaimyninės
Lietuvos.

AKCIJOS SĄLYGOS
Joje dalyvauja kiekvienas pirkėjas, įsigijęs
FILTRON gamybos filtrą bet kurioje UAB „Inter
Cars Lietuva“ prekybos vietoje. Už tai skiriamas
1 akcijos balas.
Į akciją įtraukiami visi FILTRON gamybos
filtrai, išskyrus pažymėtus numeriais PS842,
PS820, PS821 ir PS822. Kaskart išleidus 100 Lt
be PVM už FILTRON produkciją pirkėjui tenka po 1 papildomą balą. Papildomi balai bus
skaičiuojami tik nuo tų sumų, kurias pirkėjai
jau yra sumokėję UAB „Inter Cars Lietuva“ (jei
už prekes atsiskaitoma pavedimu iš banko
sąskaitos, balai skaičiuojami tik tada, kai pinigai bus pervesti). Jei pirkėjas grąžins anksčiau
nupirktus FILTRON filtrus, iš jo turimo taškų
kraičio bus atimtas toks balų kiekis, kiek filtrų
grąžins.
FILTRON produkcijos akcija vyks tik 3 mėnesius – prasidėjusi 2011 metų kovo 1 dieną tęsis
iki 2011 metų gegužės 31 dienos. Pasibaigus
akcijai ir prekių grąžinimo terminui, bus suskaičiuoti visų akcijos dalyvių gauti balai ir išrinkti net 15 nugalėtojų, pasiekusių geriausių
rezultatų. Šie 15 laimingųjų gaus pagrindinius
akcijos prizus – po kelionę į FILTRON filtrų gamyklą Lenkijoje.

PAPILDOMI PRIZAI
Kartu su pagrindiniais FILTRON akcijos
prizais, gamintojas WIX–FILTRON pažadėjo
įsteigti ir papildomų prizų, skirtų patiems aktyviausiems akcijos dalyviams. Akcijai pasibaigus ir 15 laimingųjų apdovanojus kelionėmis į
FILTRON filtrų gamyklą, bus išrinkti aktyviau-
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INTER CARS LIETUVA ir WIX-FILTRON
bendrai surengta akcija, skirta
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams,
perkantiems FILTRON produkciją.
si akcijos dalyviai, kuriems atiteks papildomi
prizai.
UAB „Inter Cars Lietuva“ savo nuožiūra padovanos papildomų pakvietimų į FILTRON
filtrų gamyklą Lenkijoje 5 patiems aktyviausiems akcijos dalyviams, nelaimėjusiems
pagrindinio prizo. Likusieji aktyvūs akcijos
dalyviai gaus dovanų FILTRON reklaminės

produkcijos firminių vėliavų, tentų su FILTRON
logotipu ir kitokios smulkios FILTRON reklaminės atributikos.
Kviečiame visus UAB „Inter Cars Lietuva“ pirkėjus dalyvauti akcijoje ir nuoširdžiai linkime
sėkmės!
UAB „Inter Cars Lietuva“
rinkodaros skyrius

WIX-FILTRON – filtrų, skirtų automobilių pramonei ir
mechanizmams su vidaus degimo varikliais, gamintojas ir
platintojas. Savo veiklą pradėjome 1982 metais. Priklausome
tarptautiniam autotransporto koncernui „AFFINIA Group“. Šis
koncernas yra Amerikos finansų korporacijos „The Cypress
Group“, kurios centrinė būstinė Niujorke, dalis.
Mūsų komercinis pasiūlymas – 2 000 skirtingų filtrų, skirtų
visų tipų transporto priemonėms. Šiuo metu įmonėje dirba
daugiau nei 1 000 žmonių. 2010 m. pardavėme daugiau kaip
58 000 000 filtrų. Mūsų dalis Lenkijos filtrų rinkoje sudaro
42 proc.
Daugiau nei pusė produkcijos eksportuojama į Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Airiją, Norvegiją, Švediją,Suomiją,
Šveicariją, Graikiją, Italiją, Portugaliją, Ispaniją, Bulgariją, Čekiją, Vengriją, Baltijos šalis, Ukrainą, Baltarusiją, Rusiją ir kitas
NVS šalis, taip pat į Ameriką ir Afriką.
Esame pirmoji filtrus gaminanti Lenkijos bendrovė, įdiegusi
kokybės kontrolės sistemą, atitinkančią „ISO/TS 16949“
normų reikalavimus, o vėliau – ir aplinkos apsaugos sistemą
pagal „ISO 14001“.
Tai užtikrina aukštą ir stabilią mūsų gaminamų filtrų kokybę.
Taigi tapome ne tik vienu iš patikimiausių gamintojų
visoje atsarginių automobilių dalių rinkoje ir autorizuotų
automobilių aptarnavimo stočių įgaliotu tiekėju, bet ir kai
kurių koncernų, pirmaujančių automobilių gamybos srityje,
patikimu partneriu.
Be to, filtrus, skirtus tam tikriems gamykloje surenkamiems
automobiliams, tiekiame tokiems gamintojams kaip „General
Motors“, „Saab“, „Ford“, „Land Rover“, „Volkswagen“, „Suzuki“,
„Leonardo“, „Chevrolet“, „Aston Martin“, „Lotus“, „Fiat“.
Reikėtų paminėti, kad naudojamės JAV esančio pagrindinės
įmonės WIX FILTRATION CORPORATION tyrimų ir plėtros
centro paslaugomis. Taip pat turime moderniausią Lenkijoje
laboratoriją, skirtą įvairiems bandymams su visų tipų filtrais
atlikti, taip pat ten daroma ir daug unikalių, specifinių
bandymų. Dėl to tiksliai nustatome mūsų produkcijos kokybę
ir eksploatacines savybes.
Esame „Lenkijos verslo lyderiai“, taip pat „Lenkiškos premijos
už kokybę“ finalininkai. Mes – pirmoji įmonė filtrų gamybos
srityje, įdiegusi nacionalinę mūsų produkcijos utilizacijos
programą.
Šiandien WIX-FILTRON – tai didžiausia ir moderniausia
Lenkijos ir Amerikos bendrovė, kurios specializacija – oro,
tepalų, kuro, salono, hidraulinių ir pramoninių filtrų gamyba
ir platinimas.
Ankstesni įmonės WIX-FILTRON pasiekimai, jos didžiulis
potencialas ir dinamiškas vystymasis sudaro palankias
sąlygas įgyvendinti svarbų strateginį tikslą – lyderio pozicijas
išsaugoti Lenkijos filtrų rinkoje, o pirmaujančias – Centrinės ir
Rytų Europos rinkose.

www.filtron.pl
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Nuotraukos - Giedrius Griška, Algirdas Dzikas

Neeilinis „Inter Cars“ projektas
SHOW CAR pasirodė Lietuvoje
2010 metų lapkričio mėnesio pirmąją savaitę Lietuvoje viešėjo
ypatingas „Inter Cars” projektas „Show Car”. Jis pristatytas trijuose
didžiausiuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Šiame straipsnyje papasakosime, kas yra projektas „Show Car”,
kokie vyko renginiai ir ką juose pamatė apsilankę žmonės.
Praėjusiame mūsų žurnalo numeryje savo
skaitytojams detaliai pasakojome, kas yra
„Inter Cars“ projektas „Show Car“ ir kodėl jis
pavadintas būtent taip. Taigi dabar per daug
neišsiplėsime, tik priminsime, kad „Show Car“ –
tai specialus sunkvežimis su originaliai perdaryta priekaba, kurios viduje įrengta nedidelė
autoservisams skirtų įrankių ekspozicija, mokymų ir konferencijų salė. Joje vyksta „Inter
Cars“ klientams rengiami 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.
Štai tokio specialaus sunkvežimio turas po
Lietuvą vyko 2010 metais ir truko truputį ilgiau
nei savaitę. Jis prasidėjo lapkričio 4 d. Vilniuje,
o baigėsi lapkričio 11 d. Klaipėdoje. Buvo suorganizuota daugybė renginių: vyko BOSCH,
EVERT, PROFITOOL, HANS, TOPTUL ir kitų žinomų prekių ženklų, kuriais pažymėta produkcija
prekiauja „Inter Cars“, įrankių ir įrangos, skirtos
servisams, pristatymas, seminarus ir techninius mokymus vedė gamintojų KYB, DELPHI,
ELRING ir CONTINENTAL atstovai. Beje, buvo
surengta ir loterija, skirta dalyviams, atvykusiems su specialiais pakvietimais, o loterijos
bilietus atstojo pakvietimų šaknelės – jas reikėjo sumesti į specialią urną. Kasdien vienas iš
loterijos dalyvių laimėdavo po dienos prizą, o
paskutiniame renginyje buvo padovanotas ir
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pagrindinis „Show Car“ turo Lietuvoje prizas,
kurį įsteigė UAB „Inter Cars Lietuva“, – vežimėlis, skirtas įrankiams sudėti.
Vilniuje „Show Car“ renginys vyko Šiaurės
miestelio teritorijoje esančio prekybos centro
„HYPER Rimi“ automobilių stovėjimo aikštelėje. Jis truko dvi dienas – per jas „Inter Cars“
klientams buvo surengti techniniai mokymai,
seminarai apie gamintojų produkciją ir įrankių
bei įrangos servisams pristatymas. Iš Vilniaus
„Show Car“ išvyko į Kauną. Ten analogiškas
renginys įvyko lapkričio 8 d., šalia „Inter Cars“
atstovybės Kaune, esančios Taikos g. 149. Tada
keliavo į Klaipėdą – ten „Show Car“ pristatytas
lapkričio 11 d., prie „Inter Cars“ atstovybės Klaipėdoje, Žiedo g. 4, Sudmantuose. Čia susirinko klientai iš visos Žemaitijos.
Visuose miestuose, kol vyko „Show Car“ renginiai, veikė lauko virtuvė, kur atvykę klientai
buvo vaišinami ant atviros liepsnos keptais
kepsniais ir karštais gėrimais – kava, arbata ir
sultiniu. Tai ne tik padėjo jiems nesušalti, bet
ir suteikė renginiams išskirtinumo ir jaukumo
atspalvį. Visuose be išimties „Show Car“ renginiuose buvo juntama draugiška atmosfera,
nuoširdus bendravimas. „Inter Cars“ klientai
„Show Car“ vizitą į Lietuvą įvertino pačiu aukščiausiu balu. Šį projektą pažadėjo būtinai aplankyti ir ateityje.
Iš straipsnyje pateiktų nuotraukų Jūs, mieli
skaitytojai, galite patys pamatyti tai, kas vyko
„Show Car“ renginiuose.
UAB „Inter Cars Lietuva“
rinkodaros skyrius

A KTUA LIJO S

„Show Car“ projektas Vilniuje, Šiaurės miestelyje.

Specialiai perdaryta priekaba transformuojama į mokymų ir konferencijų salę.

Prie sunkvežimio priekabos primontuojama didelė vasarinė palapinė.

Mokymų ir konferencijų salėje telpa iki 25 dalyvių.

Plazminiai televizorių ekranai, esantys mokymų salėje, padeda geriau perteikti
reikalingą informaciją.

Aktualijos
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„Show Car“ renginyje vyksta „Inter Cars“ klientams rengiami techniniai mokymai...

...ir naujausių gamybos technologijų pristatymai.

Vasarinėje palapinėje įrengta autoservisams skirtos įrangos ekspozicija.

Ekspozicijoje esantys įrankiai praverčia nagrinėjant konkrečius detalių
montavimo atvejus.

Palapinėje eksponuojama ne tik servisams būtiniausia įranga, bet ir
nauja gamintojų produkcija.
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A KTUA LIJO S

„Show Car“ projektas šalia „Inter Cars“ atstovybės Kaune, Taikos g. 149.

„Show Car“ projektas šalia „Inter Cars“ atstovybės Klaipėdoje,
Žiedo g. 4, Sudmantuose.

Veikė lauko virtuvė, kur atvykę klientai buvo vaišinami kepsniais ir karštais gėrimais.

„Inter Cars“ klientai „Show Car“ vizitą į Lietuvą įvertino pačiu aukščiausiu balu.

Aktualijos
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„Inter Cars“ projektas
„SHOW CAR“ parodoje „ALT 2011“
2011 METŲ GEGUŽĖS 6–8 DIENOMIS
VILNIUJE, „LITEXPO“ PARODŲ CENTRE, VYKS
TARPTAUTINĖ PARODA „ALT 2011“. „ALT“ –
AUTOMOBILIAI, LOGISTIKA, TRANSPORTAS.
TOKIA PARODA VYKSTA KARTĄ PER DVEJUS
METUS. UAB „INTER CARS LIETUVA“ JOJE
PRISTATYS PROJEKTĄ „SHOW CAR“.
UAB „Inter Cars Lietuva“ neatsitiktinai pasirinko ALT 2011 parodą – šiemet sukanka penkeri metai, kai įmonė oficialiai įregistruota Lietuvoje. Dalyvauti tokio lygio
parodoje – puikus būdas paminėti gražią sukaktį, o „Show Car“ projektas nepaliks
abejingo nė vieno dalyvio.
„Inter Cars Lietuva“ visada mielai bendradarbiauja su aukšto lygio įmonėmis ir
siekia dalyvauti tarptautinėse parodose – tai gera proga visuomenei pranešti naujienas apie save. „Litexpo“ – puikus verslo partneris, kurio patirtis ir statusas akivaizdūs. Tai didžiausias ir moderniausias parodų bei kongresų centras Baltijos valstybėse. Šiandien, kad klientams būtų patogiau, „Litexpo“ gali pasiūlyti 5 parodų ir 11
konferencijų salių – jos įvairaus dydžio, tipo ir interjero, gali tilpti iki 3 000 renginio
dalyvių.
„Litexpo“ komplekse renginius galima organizuoti kartu su tarptautinėmis parodomis ir mugėmis – taip sukuriama tinkama verslo aplinka, susirenka tikslinė auditorija. „Litexpo“ kasmet surengiama apie 30 tarptautinių parodų ir 500 verslo, kultūros, mokslo ir kitokių renginių. Didžiausioje Lietuvoje konferencijų salėje telpa 1 800
žmonių – tai puikiausia vieta įmonės jubiliejui paminėti.
Parodoje „ALT 2011“ bus eksponuojami įrankiai ir įranga, skirta autoservisams,
dirbs specialistai iš „Inter Cars Lietuva“ įrankių ir įrangos skyriaus. Jie mielai atsakys į
parodos dalyvių klausimus, suteiks techninių žinių apie servisų įrangą, parinks tinkamiausius įrankius ar įrangą.
Šalia „Show Car“ bus įrengta „Inter Cars“ atstovaujamo prekių ženklo INCA produkcijos ekspozicija. Keturračiai, motoroleriai, mopedai ir UTV tipo mašinos – visa
tai patenkins net išrankiausio parodos lankytojo skonį. Čia dirbs įmonės „Inter
Motors“ atstovai – jie mielai papasakos apie INCOS produkciją, atsakys į klausimus ir
profesionaliai pakonsultuos. „Show Car“ sunkvežimis su ekspozicijomis stovės lauke
priešais 5 salę, netoli kasų, esančių prie pagrindinio įvažiavimo į „Litexpo“ parodų
centro teritoriją.

Maloniai kviečiame visus parodos „ALT
2011“ lankytojus ateiti pasižiūrėti ypatingo „Inter Cars“ projekto „Show Car“.
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AUTOMOBILIAI / LOGISTIKA / TRANSPORTAS

2011 m. gegužės 6-8 d.
Lietuvos parodų centre LITEXPO,
Laisvės pr. 5, Vilnius

Kas antri metai rengiama paroda
„ALT“– viena labiausiai lankomų ir
mėgstamų parodų, pritraukianti
dešimtis tūkstančių lankytojų,
kuriems rūpi automobilių ir
transporto rinkos tendencijos,
naujienos, inovaciniai sprendimai ir
perspektyvos. Dauguma parodoje
besilankančių žmonių savo
svajones ir lūkesčius apie naująjį
automobilį sieja su šia
pavasarine paroda.

KVIEČIAME
Į DIDŽIAUSIĄ
BALTIJOS ŠALYSE
AUTOMOBILIŲ,
LOGISTIKOS IR
TRANSPORTO
PARODĄ ALT 2011
Parodoje ALT 2011 bus pristatomos šios temos:
■ TRANSPORTO PRIEMONĖS
> Masinis/prestižinis sektorius
> Komercinis sektorius
> Kitos transporto priemonės
■ ATSARGINĖS DETALĖS, EKSPLOATACINĖ ĮRANGA,

AKSESUARAI
■ IT SPRENDIMAI TRANSPORTO SEKTORIUI
■ FINANSAVIMAS, LIZINGAS, DRAUDIMAS

2011 metų parodos akcentai –
ekonomiškas, aplinką tausojantis transportas, sprendimai taupiam ir praktiškam
vairavimui, pažangios IT paslaugos ir produktai, mažinantys neigiamą transporto
poveikį aplinkai ir padedantys modernizuoti eismo valdymą ir kontrolę.

DAUGIAU INFORMACIJOS:

Parodos organizatoriai:
LIETUVOS
PARODŲ
CENTRAS
LITEXPO

LIETUVOS
AUTOVERSLININKŲ
ASOCIACIJA

Tel. +370 (5) 268 6829, 268 6884
alt@litexpo.lt.
www.litexpo.lt
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VĮ „Regitra“ informacija

Transporto priemonių savininkai
raginami nepamiršti savo pareigų
Siekdama, kad neeksploatuojamos transporto priemonės netrukdytų eismui ir nekenktų aplinkai, valstybės įmonė „Regitra“
kartu su Lietuvos policija bei Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija tęsia 2007 m. „Regitros“ inicijuotą informacinę akciją „Daugiau erdvės kiemuose ir gatvėse“. Gyventojams bus
suteikta daugiau žinių apie transporto priemonių išregistravimui keliamus reikalavimus,
o transporto priemonių savininkai raginami
atlikti jiems teisės aktuose numatytas pareigas. Akcija vyks iki 2011 m. balandžio 1 d.
„Mūsų tikslas – priminti, kad teisės aktuose
yra numatytos pareigos tiek buvusiesiems,
tiek esamiems transporto priemonių savininkams. Baigta eksploatuoti transporto priemonė turi būti nustatyta tvarka išregistruota,
o perkant ar parduodant reikia sudaryti jos
pirkimo, pardavimo sutartį ir savininko pasikeitusius duomenis įregistruoti „Regitroje“.
Parduotas, tačiau nustatyta tvarka neperregistruotas automobilis gali būti panaudotas
nusikalstamais tikslais, juo gali būti padaryta
žala, už kurią teks atsakyti ir buvusiam savininkui“, – paaiškino „Regitros“ generalinis direktorius Ramutis Oleka.
42 proc. tinklapyje apklausos dalyvių
praėjusių metų rugsėjo ir spalio mėnesiais
www.regitra.lt patvirtino, kad turi nenaudojamų, baigtų eksploatuoti, tačiau dar neišregis-

truotų transporto priemonių.
Praeitais metais nuo sausio 1 iki spalio 15 d.
Lietuvoje nurašyta 31 045 baigti eksploatuoti
lengvieji automobiliai, tai yra 6,2 proc. mažiau
nei per tą patį laikotarpį pernai.
„Neeksploatuojamų ir trukdančių eismui
transporto priemonių problema aktuali daugelyje Lietuvos savivaldybių. Eksploatuoti
netinkami automobiliai užima vietą kiemuose ir gatvėse, trukdo važiuoti specialiajam
transportui, teršia aplinką, kelia pavojų aplinkiniams, gali sužeisti vaikus, neretai iš jų teka
tepalai. Galiausiai tokie automobiliai gadina
kiemo estetinį vaizdą. Vykstant akcijai seniūnijos rinks gyventojų pateiktą informaciją
apie nevažiuojančias transporto priemones
ir perduos ją policijai“, – sakė Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Algis
Strelčiūnas.
Gyventojai turėtų atkreipti dėmesį, kad teisės aktuose numatyta atsakomybė ne tik už
taršą, bet ir už neeksploatuojamos transporto
priemonės laikymą bendrojo naudojimo vietose.1
„Be priežiūros paliktos transporto priemonės valstybinio numerio ženklai neretai
panaudojami nusikalstamais tikslais, o tai
sukelia nepageidaujamų pasekmių transporto priemonės savininkui“, – aiškino Policijos

departamento l. e. p. Komunikacijos skyriaus
viršininkas Ramūnas Matonis.
Statistiniai duomenys patvirtina, kad transporto priemonių savininkai ne tik delsia išregistruoti baigtas eksploatuoti ar į užsienį parduotas transporto priemones, bet ir nustatyta
tvarka įregistruoti įsigytas.2 Dėl to, kad pirkėjas
nespėjo ar galbūt piktavališkai vengia perregistruoti transporto priemonę, pardavėjui gali
atsirasti nuo jo nepriklausančių įpareigojimų.
Kad to neatsitiktų, transporto priemonės pirkėjas ir pardavėjas turėtų kartu atvykti į „Regitrą“ ir perregistruoti transporto priemonės
savininko duomenis.
Remiantis 2010 m. spalio 15 d. duomenimis, 30 009 nustatyta tvarka neperregistruotos transporto priemonės buvo automatiškai
išregistruotos. Gyventojams neįregistravus jų
nustatyta tvarka, šios transporto priemonės
negalės būti naudojamos, taip pat nevalia atlikti jų privalomosios techninės apžiūros.3
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre 2010 m. spalio mėn. buvo
2 127 428 įrašai apie įregistruotas transporto
priemones (1 720 096 – apie įregistruotus lengvuosius automobilius).
Daugiausia lengvųjų automobilių savo vardu yra įregistravę du vilniečiai (413 ir 365) bei
Marijampolės apskrities gyventojas (407).

51(11) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(11) straipsnyje nustatyta, kad neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas
bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti – užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje
dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą transporto priemonės savininkui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo.
(Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.)

1

Lietuvoje registruotą transporto priemonę privaloma įregistruoti savo vardu per 15 dienų ją įsigijus. Pasibaigus šiam terminui, parduota ir neperregistruota transporto priemonė
išregistruojama siekiant apsaugoti buvusių transporto priemonių savininkų, kurie pranešė VĮ „Regitra“ apie transporto priemonės pardavimą, interesus.

2
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„Regitros“ interneto tinklapyje www.regitra.lt (skyriuje „Transporto priemonių paieška“) pagal transporto priemonės
valstybinį numerį ar kitus duomenis galima nemokamai pasitikrinti, ar transporto priemonė įregistruota.

3

Dau
Ramūnas Matonis,
Policijos departamento l. e. p.
komunikacijos skyriaus viršininkas.
Tel. (8 5) 271 9709,
el.p. ramunas.matonis@policija.lt.

26

Aktualijos

Laimutė Užupė,
VĮ „Regitra“
viešųjų ryšių specialistė.
Tel. (8 5) 264 6462,
el. p. laimute.uzupe@regitra.lt.

Algis Strelčiūnas,
Lietuvos savivaldybių seniūnų
asociacijos prezidentas.
Tel. (8 5) 265 8926,
el. p. algis.strelciunas@mail.lt.
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„Auto Bild Lietuva“ informacija

2011 metų saugiausias
Lietuvos vairuotojas
Nors statistika rodo,
kad kiekvienais metais
keliuose mažėja žuvusių
ir sužalotų žmonių
skaičius, akivaizdu,
kad keliuose chamiško
elgesio ir neatsakingumo
nesumažėjo, o gal net ir
atvirkščiai – padaugėjo.
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Ir šiais metais tęsiame tradicinį „Auto Bild
Lietuvos“ organizuojamą „Saugiausio Lietuvos
vairuotojo“ konkursą. Jau šeštą kartą rengiami
rinkimai kiekvienais metais sulaukia didelės
sėkmės. Tad žurnalo „Auto Bild Lietuva“ skaitytojus, kurie, net neabejojame, puikiai išmano
kelių eismo taisykles ir moka saugiai vairuoti,
kviečiame būtinai dalyvauti ir šių metų konkurse. Juk tai ne tik objektyvus savo teorinių
žinių ir vairuotojo įgūdžių patikrinimas, bet ir
puiki pramoga atliekant praktines užduotis,
ir, aišku, vertingi apdovanojimai. Nugalėtojai,
teisingai atsakę į visus klausimus ir puikiai įveikę saugaus vairavimo rungtį, bus apdovanoti
tikrai vertingais ir praktiškais prizais.
Norime priminti, kad panašūs renginiai
vyksta daugelyje Europos šalių, kuriuose leidžiami „Auto Bild“ grupės žurnalai. Balandžio
mėnesį žurnale „Auto Bild Lietuva“ paskelbsime konkurso pradžią, o finalinis etapas įvyks
rugsėjį. Saugiausio Lietuvos vairuotojo vardo
nusipelnys tas, kuris ne tik mokės gerai vairuoti automobilį, bet ir puikiai išmanys kelių
eismo taisykles bei turės teorinių saugaus
eismo žinių. Pirmasis konkurso etapas – tai
teorinių žinių patikrinimas. „Auto Bild Lietuva“
žurnalo numeriuose ir interneto svetainėje
www.autobild.lt bus skelbiami klausimai su
keletu atsakymų variantų. Į kitą etapą pateks
teisingiausiai į klausimus atsakę konkurso
dalyviai. Viename iš rugpjūčio mėnesio „Auto
Bild Lietuva“ žurnalo numerių paskelbsime
finalinio etapo dalyvių sąrašą. Visi jie rugsėjo
mėnesį bus pakviesti į Vilnių. Čia jiems teks atsakyti jau į sudėtingesnius teorinius klausimus.
Po teorinės dalies paaiškės 15 konkurso finalininkų, kurie susirungs dėl „Saugiausio Lietuvos vairuotojo“ konkurso nugalėtojo titulo, –
jų dar lauks praktinio vairavimo užduotis. Šio

etapo užduotys autoritetingos komisijos bus
paruoštos taip, kad pranašumą turės ne tie
vairuotojai, kurie moka greitai važiuoti ir ekstremaliai stabdyti, bet paisantys saugumo ir
atsargumo.
Po finalinio konkurso etapo paaiškės 2011
metų saugiausias Lietuvos vairuotojas. Nugalėtojas bus paskelbtas per finalinį konkurso vakarą. Jam atiteks „Auto Bild Lietuva“ redakcijos
įsteigta nugalėtojo taurė ir vertingas konkurso
rėmėjo prizas. Apdovanojimus gaus ir 14 finalo prizininkų. Tad kviečiame aktyviai dalyvauti
2011 metų saugiausio Lietuvos vairuotojo
konkurse ir įrodyti, kad būtent jūs nusipelnėte
šio vardo!
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Autoplius.lt informacija

Naudotų lengvųjų automobilių
pernai parduota už 3,6 mlrd. litų
Lankomiausio transporto skelbimų portalo Autoplius.lt ir VĮ „Regitra“
duomenimis, 2010 metais šalyje įvyko 359 tūkst. naudotų lengvųjų
automobilių sandorių – beveik 22 proc. daugiau nei 2009 metais. Jų
vertė – apie 3,6 mlrd. litų. Ketvirtąjį 2010-ųjų ketvirtį šalies rinkoje
parduota beveik 113 tūkst. naudotų lengvųjų automobilių už 1,2 mlrd.
litų. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2009 metais, sandorių skaičius
padidėjo net 57 proc.

„Naudotų lengvųjų automobilių sandorių Lietuvoje nuosekliai didėjo visus keturis
2010 m. ketvirčius, ypač pastarąjį. Pagrindinės
to priežastys – į šalį įvežta daugiau automobilių, daugiau jų parduota ir į kitas šalis, taip pat
aktyviai buvo parduodami jau anksčiau šalyje
registruoti automobiliai, t. y. jie perparduoti“, –
pasakoja Autoplius.lt vystymo vadovas Viktoras Daukšas. Pasak jo, visa tai rodo, kad automobilių rinka šalyje išties atsigauna.
Į šalį įvežtų pirmą kartą registruoti Lietuvoje naudotų lengvųjų automobilių paskutinįjį
2010 metų ketvirtį užfiksuota 31,9 tūkst. – beveik 68 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu
2009 metais. Jei lygintume visus 2010 ir 2009
metus, augimas – 16,5 proc.
„Į šalį įvežamų automobilių sandorių procentinis didėjimas nemažas. Jis rodo, kad verslininkai, tikėdami, jog rinka atsigauna, į šalį įveža vis
daugiau automobilių. Vis dėlto 2008-ųjų lygio
dar nepasiekėme – pirmų registracijų 2010 me-

tais perpus mažiau nei tuomet“, – vertina Autoplius.lt vystymo vadovas. Daugiausia automobilių spalio–gruodžio mėnesiais importuota iš
Vokietijos (42 proc.), Italijos (15 proc.) ir Prancūzijos (14 proc.).
Iš šalies išvežamų automobilių sandorių
skaičius pernai, palyginti su 2009-aisiais, padidėjo 35 proc. – iki 33,4 tūkst. Ketvirtąjį praėjusiųjų metų ketvirtį, jei lygintume su tuo pačiu
laikotarpiu 2009-aisiais, iš Lietuvos išvežamų
automobilių padaugėjo beveik 79 proc. Daugiausia jų išvežama į Rusiją (24 proc.), Kazachstaną (14 proc.) ir Kirgistaną (11 proc.).
Perparduotų Lietuvoje registruotų automobilių sandorių, be eksportuojamų ir pirmą
kartą šalyje registruotų, skaičius 2010 metais
pasiekė beveik 224 tūkst. – tai apie 23 proc.
daugiau nei 2009-aisiais. Ketvirtąjį 2010 metų
ketvirtį įvyko 68,8 tūkst. sandorių – 49 proc.
daugiau nei tuo pačiu metu 2009 metais.
Vidutinė automobilio kaina, Autoplius.lt

skaičiavimais, 2010 metais buvo 10,1 tūkst. litų,
spalio–gruodžio mėnesiais – apie 10,5 tūkst.
litų (7 proc. didesnė nei trečiąjį ketvirtį). Ketvirtąjį 2010 metų ketvirtį vien Autoplius.lt automobilių, pažymėtų kaip parduotų, buvo už 404
mln. litų – tai 34 proc. visos rinkos apyvartos.
„Regitros“ duomenimis, 2010 metais daugiausia parduota „VW Passat“ automobilių (26,6 tūkst.), nedaug atsilieka „VW Golf“
(25,6 proc.), o trečioje vietoje – „Audi 80“
(14,4 proc.).
Šias tendencijas Autoplius.lt apžvelgė antrajame ketvirtinio lengvųjų automobilių rinkos
apžvalgos leidinio „Autoplius barometras“ numeryje. Jame – pagrindinės ketvirčio rinkos
tendencijos, remiantis VĮ „Regitra“, Lietuvos
techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ ir Autoplius.lt duomenimis, taip pat
portale vykdomais tyrimais. Elektroninę „Autoplius barometro“ versiją galima rasti tinklapyje
www.autoplius.lt/tyrimai.

Daugiau informacijos:
Viktoras Daukšas, Autoplius.lt vystymo vadovas,
mob. tel.: +370 615 57 007, el. paštas viktoras@plius.lt,
www.autoplius.lt.
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ELRING naujiena
Naujiena – tvirtinimo įtaisas „PTFE”, „FPM”
riebokšliams montuoti, skirtas „Audi“, „Seat“,
„Škoda“, VW automobiliams.
„Elring“ – montavimo įtaisas, palengvinantis autošaltkalvių darbą ir skirtas riebokšliams montuoti. „Elring“ riebokšlių kodai: 155.560 (35 x 48 x 10 ASW RD PTFE), 129.780 (32 x 47 x 10 ASW RD PTFE) ir 326.470
(32 x 47 x 10 ASW LD PTFE). Profesionalaus montavimo įtaisą sudaro montavimo įvorės, presavimo adapteriai ir fiksuojamieji varžtai.

Montavimo įtaisas („Elring“, Nr. 537.490),
skirtas riebokšliams (Ø 32mm) montuoti.

Privalumai:
Paprasta montuoti;
Nepažeidžiama sandarinimo briauna;
Įtaisą galima naudoti daug kartų.
Montavimo įtaisas („Elring“, Nr. 537.510),
skirtas riebokšliams (Ø 35mm) montuoti.

BTA gamintojo naujienos
Bendrovė BTA padidino savo prekių gamą – jau pradėjo gaminti įtempimo ir
varomuosius guolius trapeciniams bei juostiniams diržams. Jie tinka originaliems
įtempimo mechanizmo guoliams pakeisti.
Visi BTA guoliai daromi iš aukščiausios kokybės medžiagų remiantis japonų
įmonės „Nachi“, gaminančios aukščiausios kokybės guolius, patirtimi. Tad BTA
gaminiai, be jokios abejonės, tarnaus ilgai ir patikimai.

IC KATALOG KODAI: E2...BTA
kodŲ PAvyzdžiai:
E22004BTA

BTA įtempimo guolis.
„Toyota Auris“; „Avensis“; „Corolla;, „Rav 4“ (2,0, D–4D; 2,2, D–4D);
„Lexus“, IS 220 d (nuo 2005 m. liepos).

E2W5464BTA

BTA įtempimo guolis.
AUDI A4, A6; „VW Passat“, 1,8, 2,0, 1,9 TDi.

Automobilinių degalų mišinys E10
Nuo 2010 metų gruodžio visose Europos degalinėse pradėta prekiauti nauju degalų mišiniu „E 10“.
Jo sudėtyje yra iki 10 proc. bioetanolio. Būtina atkreipti dėmesį, kad „E 10“ degalų mišinys tinka ne visiems benzininiams automobiliams. Kaip pavyzdį galima paminėti Vokietiją. Apie 90 proc. benzininių
transporto priemonių, registruotų šioje šalyje, naudoja minėtą mišinį be neigiamų pasekmių varikliui.
Tačiau apie 3,1 mln. transporto priemonių ir apie 1 mln. motociklų „E 10“ netinka. „Zentralverband
Deutsches Kfz-Gewerbe“ (ZDK – Vokietijoje gaminamų automobilių atstovų asociacija) atstovas
transporto priemonių savininkams rekomenduoja prieš pradedant naudoti „E 10“ pasikonsultuoti su
meistrais ar automobilių pardavėjais.
Santrauką apie tai, kaip mišinys „E 10“ pritaikomas transporto priemonėms ir motociklams, registruotiems Vokietijoje, galima atsisiųsti iš tinklapio http://www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.pdf
(vokiečių kalba).
Taigi direktyva dėl degalų kokybės Nr. 2009 / 30 / EC, priimta 2009 m. balandžio 23 d., iš dalies
keičia ankstesniąją, Nr. 98 / 70 / EC.
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MAHLE naujienos

„

„MAHLE” antrinės rinkos technologija – oro srauto jutikliai
MAHLE – kompetentinga bendrovė, gaminanti originalias, aukštos kokybės komplektuojamąsias dalis oro valdymo sistemoms esančioms
automobiliuose, tame tarpe ir įsiurbimo sistemų oro srauto jutiklius. Per daugelį metų įgytos žinios bei patirtis suteikė galimybę bendrovei
šiuos gaminius pateikti ir antrinei rinkai. MAHLE planuoja pasiūlyti 30 skirtingų oro srauto jutiklių. Jie bus bendro naudojimo ir, aišku, atitiks
reikalaujamą kokybę. Jei asortimentas pakistų, t. y. atsirastų naujų gaminių, klientai apie tai bus nedelsiant informuoti. Šiuo metu sąrašuose
„Būsima plėtra“ ir „Naujai tiekiami gaminiai“ yra tokių oro srauto jutiklių:

VAG 1,9 TDI (1995 01–2005 01); VW 2,5 TDI /
SDI (1995 09–1999 05).
Kryžminės nuorodos:
„Bosch“: 281002216; 0281002217; 0281002768.
„Pierburg“ – 722684080.
„Seat“ – 038906461 D.
VW: 028906461; 028906461 X; 038906461 D.

VAG 1,9 TDI (1995 03–2002 02); FORD GALAXY
1,9 TDI (1995 03–2000 04).
Kryžminės nuorodos:
„Bosch“: 0280217121; 0280217122; 0281002757.
„Pierburg“ – 722684080.
„Ford“: 1051396; 95 VW 12 B 529 BB; 95 VW 12 B 529 BC.
VW – 038906461 C; 06A906461; 06A906461 X.

VW 1,6 FSI–4,2 FSI (1995 09–2008 05).
Kryžminės nuorodos:
„Bosch“: 0280218060; 0986280216.
VW: 06A906461 G; 06A906461 GX; 1 JD 906461.

ALFA, FIAT, LANCIA 1,6, 16V–2,4 JTD (1996
07–2000 05).
Kryžminės nuorodos:
„Bosch“: 0280218013; 0986280206.
VW: 06 B 133471; 06 B 133471 X.

VAG 1,2 TDI 3L–2,0 (1996 09–2001 05).
Kryžminės nuorodos:
„Bosch“: 0280218002; 0986280205.
VW: 06A90646 1A; 06 A 906461 AX.

!

MAHLE originalios, mėlynos, sulankstomos dėžės. Iš
unikalios etiketės su pardavimo kodu matyti jų struktūra ir
konkreti informacija.
Penki minėti oro srauto jutikliai pagaminti jau 2011-ųjų
pradžioje, o iki šių metų pabaigos MAHLE planuoja padidinti MAF asortimentą iki 30 skirtingų pozicijų.

Degalų filtras KX 183 D
Laikantis rinkos reikalavimų, kad gaminant transporto priemonių degalų filtrus būtų naudojama kuo mažiau metalo, atliekami kai kurie pakeitimai. Degalų filtro KX 183 D metalo diskai galuose bus pakeisti į sintetinius (polipropileninius). Filtrai bus žymimi taip pat.
Nuotraukos kairėje pusėje pavaizduotas KX 183 D su metaliniais galiniais diskais. Dešinėje – KX 183 D su
sintetiniais galiniais diskais.

Degalų filtras KX 78 D
Atsižvelgiant į rinkos reikalavimus, kad gaminant transporto priemonių atsargines dalis būtų naudojama
kuo mažiau metalo, siūlomas degalų filtro KX78 D analogas – KX 231 D. Pastarojo galinės plokštelės pagamintos iš sintetikos (polipropileno). Laikui bėgant šis filtras pakeis filtrą KX 78 D, turintį metalines galines
plokšteles.
Nuotraukos kairėje pusėje pavaizduotas KX 78 D su metalinėmis galinėmis plokštelėmis ir montuojamuoju
guminiu tarpikliu. Dešinėje – KX 231 D su sintetinėmis galinėmis plokštelėmis ir MAHLE patentuotu tarpikliu
(įmontuotu į galines plokšteles).
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„Inter Cars Lietuva“ ir „ZF GROUP“
bendradarbiavimo pradžia
Su dideliu džiaugsmu norime Jums pranešti gerą naujieną – ji tikrai
patiks daugeliui „INTER CARS LIETUVA” klientų. 2011 metų pradžioje „INTER
CARS LIETUVA” ir visame pasaulyje puikiai žinomas koncernas„ZF GROUP” (ZF)
pasirašė tiesioginio bendradarbiavimo sutartį.
1971–1980 m.
Iki šiol INTER CARS LIETUVA ZF produkciją
gaudavo iš didžiausio visoje Rytų Europoje
centrinio INTER CARS S. A. sandėlio. Nors prekės iš sandėlio gali būti atvežtos per naktį, kartais pasitaikydavo, kad INTER CARS LIETUVA
klientai nesuspėdavo laiku jų užsisakyti ir pasinaudoti greito pristatymo privalumais. Nors
INTER CARS LIETUVA savo klientams visuomet
gali pasiūlyti analogiškų kitų gamintojų detalių, kai kurie pageidaudavo būtent ZF GROUP
produkcijos.
Operatyviai reaguodama į tokią situaciją,
INTER CARS LIETUVA pradėjo derybas su ZF
atstovais, ar šie negalėtų tiesiogiai tiekti prekių. Galutinis derybų rezultatas – INTER CARS
LIETUVA ir ZF pasirašė sutartį.
Nuo šiol INTER CARS LIETUVA galės dar
kokybiškiau patenkinti net pačių reikliausių
klientų poreikius – populiariausios ZF produkcijos bus galima be didelio vargo įsigyti bet
kuriame INTER CARS LIETUVA prekybos taške.

KAS YRA „ZF“?
Tikimės, kad mūsų žurnalo skaitytojai žino,
kas yra INTER CARS, tačiau tikrai atsiras besidominčių, kas per koncernas yra ZF GROUP
ir kokia jo istorija. Tenkindami savo skaitytojų
smalsumą, chronologine tvarka trumpai aprašysime svarbiausius įvykius iš ZF gyvavimo
istorijos.
Pasakojimą apie ZF vertėtų pradėti nuo tada,
kai 1908 m., vedamas išradimų ir naujovių troškimo, kupinas originalių minčių ir idėjų, grafas
Ferdinandas von Zeppelinas įsteigė įmonę
„Luftschiffbau Zeppelin GmbH“, kuri vėliau
tapo „Friedrichshafen“ techninio centro, įkurto
ant Constance ežero kranto, pagrindu. Šiandieninė bendrovė „ZF Friedrichshafen AG“ –
tai, kas išaugo iš XX a. pradžioje įkurto „Cepelino“.
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1915–1920 m.

Bendrovės ZF istorija tęsiasi jau beveik 100 metų. 1915 m.
rugpjūčio 20 d. Vokietijos miestelyje Friedrichshafene buvo
įkurta, o 1915 m. spalio 9 d. Tettnango valsčiaus įmonių
registre įregistruota įmonė „Zahnradfabrik GmbH“ – taip
prasidėjo planingas ir kryptingas ZF veiklos vystymasis. Iš
pat pradžių ZF gamino krumpliaračius, skirtus lėktuvams ir
dirižabliams, tačiau, pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui ir pradėjus smarkiai vystytis automobilizmo pramonei,
ėmė gaminti atsargines automobilių detales.

1921–1930 m.

Iš arabų šalių sumažinus naftos tiekimą užsakovams iš
Europos ir Amerikos, viso civilizuoto pasaulio pramonė
staigiai nusmuko į patį dugną, iš kurio kilo palaipsniui ir
labai lėtai. Radikalios energijos taupymo priemonės, taikytos atsigaunant ekonomikai, turėjo įtakos atsirasti naujai
mokslinių tyrimų bangai, kurią lydėjo didelė automobilių
gamybos sektoriaus pažanga. Aštuntojo dešimtmečio viduryje ZF tiesioginis eksportas padidėjo daugiau nei 43 proc.
ir iki 1979 metų bendrovės pardavimo rodikliai viršijo 2 milijonus tuometinių Vokietijos markių.

1981–1990m.

Pakeitusi gamybos profilį, ZF visas savo jėgas sutelkė automobilių transmisinėms sistemoms projektuoti ir gaminti.
Buvo pastatytos „konvejerinės“ surinkimo linijos ir pradėta
serijinė greičių dėžių gamyba. Vokietijoje prasidėjus ekonominiam nuosmukiui, bendrovė pakeitė savo teisinį statusą – iš ribotą atsakomybę turinčios individualios įmonės
(GmbH) į akcinę bendrovę (AG).

ZF sėkmingai kūrė naujas pardavimo ir gamybos vietas visame pasaulyje. Naujų technologijų poreikis ir toliau didėjo
proporcingai elektronikos pažangai. Atsiradus elektronika
reguliuojamos automatinės greičių dėžės sistemai „ZF 4 HP
22 E“, pirmą kartą Europos automobilizmo istorijoje į vieną elektros grandinę buvo sujungti automobilio variklis ir
transmisija, o „ZF Servotronic“ sistema puikiai atspindėjo
ZF aukštus savo produkcijos kokybės reikalavimus.

1931–1940 m.

1991–2000m.

Nuo 1931 m. ZF ėmė sparčiai kilti. Automobilizmo srityje
pradėti nauji projektai – visiškai sinchronizuota transmisijos gamyba ir vairo stiprintuvo sistema, gaminama pagal
JAV išduotą licenciją. Buvo projektuojamos ir kuriamos
traktorių bei laivų transmisinės sistemos. Schwäbisch
Gmünde, Vokietijoje, atidaroma nauja ZF gamykla.

1941–1950 m.

Antrojo pasaulinio karo metais ZF produkcija (kaip ir daugelio to meto bendrovių) naudota išskirtinai kariniais
tikslais. ZF gaminamos transmisijos buvo montuojamos į
beveik visas karines vikšrines ir ratuotas transporto priemones. Po karo ZF laukė ilgas ir lėtas atsigavimo procesas,
tačiau, nežiūrint į tai, dalinę gamybą įmonė pradėjo jau
nuo 1945 m. birželio, o po 1948 m. Vokietijoje įvykusios
valiutos reformos jos finansinė padėtis žymiai pagerėjo.

1951–1960 m.

Neįtikėtinai greitai atsigaunant Vokietijos ekonomikai, ZF
pardavimo rodikliai 1951–1960 m. išaugo nuo 87,3 iki 356
milijonų. Asortimentą papildė nauji produktai – pirmiausia
skirti sunkvežimiams, autobusams ir traktoriams, taip pat
ir automobiliams bei laivams. Įkūrus ZF Brazilijoje, buvo
pažymėtas labai svarbus įvykis – ZF pirmą kartą pradėjo
atstovauti savo interesams kitame žemyne.

1961–1970 m.

1965 m. pirmą kartą per savo 50 gyvavimo metų ZF pateko
į pirmaujančiųjų Europos transmisijos ir vairo mechanizmo
technologijų tiekėjų tarpą. Šiais metais bendrovė pradėjo
gaminti pirmąją automatinę automobilio transmisiją. Pačioje šio dešimtmečio pabaigoje prasidėjo didelis ekonomikos sąstingis.

Automobilizmo srityje ZF pateko tarp pirmaujančių viso
pasaulio tiekėjų, kurių specializacija – važiuoklės ir transmisijos technologija. Dėl dešimtmečio pradžioje įvykusios
recesijos pasekmių sumažėjo ZF pardavimo rodikliai, tačiau
bendrovė greitai atsigavo pritaikiusi restruktūrizavimo ir
racionalizavimo strategiją. Iššūkį, mestą iš Azijos šalių rinkos, ZF priėmė Azijos šalyse (pirmiausia Kinijoje) – įsteigė
daugybę akcinių bendrovių.

2001–2010m.

ZF gamina ir prižiūri transmisijos sistemas visame pasaulyje. Ji – viena pirmaujančių tiekėjų, siekianti sistemingai
išplėsti savo veiklą nusistovėjusiose rinkose. Įmonės sėkmę
lemia dėmesys klientų poreikiams. Europos rinkoje ZF turi
labai plačias galimybes: pardavimo rodikliai Vakarų Europos rinkoje sudaro apie 67 proc., taigi tai didžiausia ZF
produktų rinka. Rytų Europoje bendrovė taip pat pastebi
didelį verslo potencialą – ten, kaip niekur kitur, automobilių rinka nuolat didėja.

„ZF“ ŠIANDIEN
ZF yra viena iš automobilizmo srities lyderių, kurios specializacija – pakabos ir transmisijos dalių gamyba. Turėdama daugiau nei
60 000 darbuotojų ir 119 gamyklų, esančių
25 pasaulio šalyse, ZF automobilizmo srityje
laikoma viena iš 15 geriausių tiekėjų, automobilių dalis tiekianti viso pasaulio automobilizmo pramonei.
			www.zf.com

Puikus pritaikymas, užtikrinta dinamika

SACHS užtikrina saugumą.
Visi be išimties SACHS amortizatoriai prisitaiko prie kelio dangos, o SACHS sankabos
nepriekaištingai perduoda variklio galią tiesiai į ratus. Visa tai sukurta, kad būtų saugu
ir patogu.

www.zf.com
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Japoniškos kokybės
gamintojai
UAB „Inter Cars Lietuva“ turi daugybę
pasiūlymų, kuriais gali pasinaudoti azijietiškų automobilių savininkai ir remontininkai. pristatysime kai kuriuos iš
tų gamintojų, kurių produkcijos siŪlo
ĮsIgyti „Inter Cars“ asortimente.

„Osaka Bane Inc.“

„Ushio Industries Ltd.“

„HKT Corporation“

Tai OBK spyruoklių gamintoja. Įmonė įkurta
1933 metais. Jos tikslas – gaminti patikimas ir
geras spyruokles, kurios atitiktų vis didėjančius automobilių gamintojų ir vartotojų reikalavimus.
Didžiausia įmonės sėkmė – karštu būdu
suformuotos didelio skersmens spyruoklės.
Jos gaminamos iš tobulo anglies, mangano,
chromo, vanadžio ir silikono junginio. Dėl
aukščiausios kokybės elementų (jie išlydomi,
o tada apdorojami termiškai ir kitais būdais)
OBK spyruoklės išskirtinai tvirtos ir atsparios –
jas be baimės galima ištempti.
Spyruoklės nudažytos blizgiais milteliniais
dažais, tad jos atsparios aukštai ir žemai temperatūrai bei korozijai.
UAB „Inter Cars Lietuva“ – oficiali OBK spyruoklių atstovė, Lietuvoje jų galinti pasiūlyti
net 98 rūšių. Tinkamų populiariausiems japoniškiems automobiliams spyruoklių rasite pagal kodus SZ....OBK.

„Ushio Industries“ – tai japonų bendrovė,
gaminanti prekės ženklu SUN pažymėtus
paskirstymo ir juostinius diržus azijietiškiems
automobiliams. Įmonė įkurta 1970 m. Kobėje.
Naujausiomis technologijomis gaminami dirželiai SUN – vieni iš patikimiausių pasaulyje. Jie
stiprūs, tad išlaiko visus apsukų momentus –
sutvirtinti kruopščiai atrinktu stiklo audinio
pluoštu.
UAB„Inter Cars Lietuva“ – oficiali SUN dirželių atstovė Lietuvoje, galinti pasiūlyti 274 prekes, tinkamas
azijietiškiems automobiliams. Jas rasite pagal šiuos
kodus:

HKT – garsi japonų įmonė, gaminanti žvakes, tinkamas ir japoniškiems, ir europietiškiems automobiliams. Įmonė įkurta 1954 m.,
jos centrinė būstinė – Tokijuje. Daugelyje naujų automobilių jau įmontuotos šios žvakės –
tai rodo aukštą produkcijos kokybę. Jos gaminamos iš atsparių ir tvirtų medžiagų, naudojama dviguba šildymo spiralės sistema, tad
automobilį užvesti kur kas lengviau.
UAB „Inter Cars Lietuva“ – oficiali HKT žvakių
atstovė Lietuvoje, galinti pasiūlyti net 133 prekes, tinkamas azijietiškiems ir europietiškiems
automobiliams. Jas rasite pagal šiuos kodus:

Pavyzdys – SZ2004OBK.

E1...SUN – juostiniai diržai;
E3...SUN – paskirstymo diržai.

L4.... – azijietiškų automobilių žvakės;
HKT.... – europietiškų automobilių žvakės.

Pavyzdžiai: E15PK1035SUN, E32011SUN.

Pavyzdžiai: L42022, HKTB067.

MADE IN JAPAN

„Sankei Manufatec Co. Ltd.“ „Maruichi“
Japonų įmonė „Sankei“, kurios centrinė
būstinė yra Osakoje, įkurta 1940 m. Nuo
pat įkūrimo jos specializacija – automobilių
elektrotechnikos dalys. Naujausiomis technologijomis gamina aukščiausios kokybės detales pasaulinei rinkai. „Sankei“ produkcija – tai
visų pirma tepalo slėgio, temperatūros, aušinimo skysčio davikliai ir ventiliatorių jungikliai.
UAB „Inter Cars Lietuva“ yra oficiali „Sankei“
atstovė Lietuvoje, galinti pasiūlyti 108 prekes,
tinkamas azijietiškiems automobiliams. Jas rasite pagal šiuos kodus:
K4... – alyvos slėgio davikliai;
K5... – aušinimo skysčio temperatūros
davikliai;
K6... – ventiliatoriaus jungikliai.
Pavyzdžiai: K41004, K52000, K63001.
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MARUICHI RUBBER INDUSTRY CO., LTD – Japonijos korporacija, gaminanti gumines dalis. Įmonė
gyvuoja nuo 1956 metų, savo produkciją tiekia ne tik Azijos automobilių gamintojams, bet ir
atsarginių dalių pardavėjams visame pasaulyje. Be to, jos produkcija naudojama įvairiems prietaisams (kompiuteriams, fotoaparatams) gaminti. Žodžiu, ten, kur guminės sudedamosios dalys turi
būti itin tikslios, patvarios ir patikimos.
Pagrindinis produktas automobilių pramonėje, kurį MARUICHI tiekia antrinėje rinkoje, yra
lankstų apsaugos. Panaudojus aukščiausios kokybės gumą ir išlaikius reikiamą būseną bei formą,
gaminys tampa itin atsparus aukštai ir žemai temperatūrai. INTER CARS siūlo net apie 100 dalių,
tinkamų japoniškiems automobiliams. Jų kodai prasideda G 5 (išorinės apsaugos) ir G 6 (vidinės
apsaugos).
Beje, INTER CARS savo klientams taip pat siūlo atkreipti dėmesį į asortimento naujieną –
MARUICHI universalų amortizatoriaus apsaugos komplektą. Jo kodas – A9U009. Apsauga pagaminta iš aukštos kokybės atsparios orui gumos ir specialių, smūgius atlaikančių poliuretano putų.
Naudojamų medžiagų kokybė nė kiek nesiskiria nuo tų, kurios naudojamos naujiems automobiliams gaminti. Be to, jau turėtų atsirasti dar penkių naujų rūšių MARUICHI apsauga: A9U010,
A9U011, A9U012, A9U013, A9U014.
Universalios apsaugos tinkamos daugybei automobilių modelių. Atramos konstrukcija ypatinga – ją galima kirpti tam tikrose vietose (kirpimo vietos pažymėtos) ir taip angų skersmenis pritaikyti atsižvelgiant į amortizatoriaus tipą.

NAUJIENOS

INTER CARS amerikietiška aistra
Šiame žurnalo skyrelyje su jumis norime pasidalyti džiugiomis naujienomis
apie amerikietiškų automobilių rinkai
skirtas atsargines dalis.

Kodėl – amerikietiškas?
Daug kam gali iškilti klausimas, kodėl kalbame būtent apie Amerikoje gamintus automobilius? Atsakymas gana paprastas. Juk kiekvienas iš mūsų, automobilių mylėtojų, nors kartą
buvo susižavėjęs transporto priemone iš už
Atlanto. Ir visiškai nesvarbu, kas pakerėjo – ar
griausmingas V8 variklio garsas, ar sparnuota
automobilio forma, ar patogi kelionė greitkeliu. Daugelis tų, kurie senais laikais turėjo
labai retą galimybę matyti iš užsienio transliuojamas televizijos laidas, iki šiol prisimena
kultinėmis tapusias programas, pavyzdžiui,
„Vanishing Point“, kur pagrindinį vaidmenį atliko automobilis iš už Atlanto – DODGE „Challenger“. Arba laida „Smokey and Bandit“ – ten
pagrindinio vaidmens atlikėjas ir nenustelbia-

ma televizijos žvaigždė buvo amerikietiškas
automobilis PONTIAC „Trans Am“. Beje, šis automobilis ne tik paliko didelį įspūdį daugeliui
žiūrovų visame pasaulyje, bet ir tapo tikra legenda, turinčia nekilnojamojo turto vertę.

„Inter Cars“ siūlo amerikietiškų
automobilių detalių
Šiuo metu automobiliai iš Amerikos taip pat
gana populiarūs tiek mūsų šalyje, tiek kaimyninėse valstybėse. Nemažai automobilių importuojama iš JAV, todėl jų žymiai pagausėjo visoje Europoje, o ypač – jos rytinėje dalyje. Tačiau
daugeliui ramybės iki šiol neduoda mitas, kad
šias transporto priemones sunku išlaikyti, o jų
techninė priežiūra nežmoniškai brangi. Tačiau
mitai lieka mitais – tiesos būna nedaug. Kaip
tik todėl bendrovė INTER CARS, kaip didžiausia lyderė tarp visų Rytų Europos įmonių, užsiimančių atsarginių automobilių dalių prekyba,
nusprendė išnaudoti savo didžiulį logistikos
bei pardavimo potencialą ir įtraukti patrauklių pasiūlymų, susijusių su JAV automobiliais.
Dabar siūloma apie 50 populiariausių amerikietiškų automobilių detalių, o vėliau planuo-

jama patenkinti ir Rytų Europos rinkos poreikius. Nebus pamiršti ir kultiniai lenktyninių
automobilių modeliai, kuriuos Rytų Europoje
esantys automobilių salonai pradėjo pardavinėti vos prieš keletą metų. Kaip pavyzdį būtų
galima paminėti DODGE „Caliber“ ar „Journey“,
JEEP „Compass“ ir „Patriot“.

Su programa „IC KatalogAS“ – dar
greičiau ir patogiau
Dar labai svarbus dalykas – UAB „Inter Cars
Lietuva“ klientai, naudodamiesi programa
„IC katalogas“, amerikietiškų automobilių atsarginių dalių ras be jokio vargo. Beje, populiaresnių automobilių dalių bus galima užsisakyti
ir didesnį kiekį.
Išgirdę šią naujieną daugelio autoservisų savininkai jau dabar džiaugiasi, kad galės
pradėti dirbti su kiek kitokiais automobiliais,
kuriuos, tiesą sakant, remontuoti lengviau nei
europietiškus. Bet kokiu atveju kituose žurnalo „Aktualijos“ leidiniuose pasidalysime naujienomis ir įdomybėmis iš amerikietiškų automobilių rinkos. O iš Jūsų mes laukiame idėjų
ir nuomonių, susijusių su šiuo amerikietiškų
automobilių skyreliu.
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LAUBER naujienos

Su didžiuliu džiaugsmu Jums pranešame, kad pastaruoju metu „Lauber“ į savo
asortimentą įtraukė daug naujų prekių.

Be daugybės prancūziškų automobilių varomųjų pusašių jau yra ir skirtų vokiškiems (VW, BMW), itališkiems („Fiat“ grupė) bei japoniškiems automobiliams. Žemiau rasite pavyzdinius kodus ir tai, kaip pritaikyti pusašius.

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
ALFA ROMEO 145 1.4 IE 16V „Twin Spark“,
1998 11 -2001 01.
IC kodas – 88.2102, 88.2103

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
CHRYSLER VOYAGER „Manu.“ 2.5 TD,
1990 09 -1994 12.
IC kodas – 88.2122 / 88.2123

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
HONDA CIVIC „Manu.“ 2.0 ITD
1997 01 -2001 02.
IC kodas – 88.2193 / 88.2194

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
AUDI A4 / A4 AVANT „Manu.“ 1.9 TDI (115),
2000 03 -2000 11.
IC kodas – 88.2110 / 88.2111

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
DACIA SOLENZA 1.4,
nuo 2003 07.
IC kodas – 88.2153 / 88.2154

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
HONDA CIVIC CRX 1.6 16V,
nuo 1992 03.
IC kodas – 88.2197 / 88.2198

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
AUDI A2 „Manu.“ 1.4,
nuo 2000 02.
IC kodas – 88.2112 / 88.2113

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
DACIA LOGAN 1.4 Mpi „Break“,
nuo 2007 02.
IC kodas – 88.2156 / 88.2157

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
NISSAN / DATSUN MICRA „Manu.“ 1.5 D,
1998 02 - 2003 02.
IC kodas – 88.2239 / 88.2240

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
AUDI A3 „Manu.“ 1.9 TDI (130),
nuo 2000 08.
IC kodas – 88.2114 / 88.2115

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
FIAT PUNTO II 1.9 D,
nuo 1999 09.
IC kodas – 88.2171 / 88.2172

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
RENAULT ESPACE III „Manu.“ 2.2 Dci (115),
2000 10 -2002 11.
IC kodas – 88.2303 / 88.2304

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
FORD TRANZIT „Manu.“ 2.0 DiTD,
2000 08 - 2003 09.
IC kodas – 88.2185 / 88.2186

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
SUZUKI SWIFT II 1.3 GLX,
1989 03 -2001 05.
IC kodas – 88.2354 / 88.2355

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
FORD MONDEO 2.0 Tdci (130),
nuo 2001 10.
IC kodas – 88.2187 / 88.2188

Varomasis pusašis (dešinė)
BMW SERIE5 Auto/ 523I,
nuo 1995 11.
IC kodas – 88.2121

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
AUDI A6 ALLROAD Auto. 2.5 TDI (180),
2000 05.
IC kodas - 88.2118

Varomasis pusašis (kairė, dešinė)
AUDI A3 „Manu.“ 2.0 TDI (136),
nuo 2003 05.
IC kodas – 88.2119 / 88.2120

Be to, dabar „Lauber“ siūlo žymiai daugiau variklių elektrinių dalių, skirtų japoniškiems automobiliams:

Generatorius 12 V
HYUNDAI STAREX 2.5 TD (nuo 1997.06)
MITSUBISHI PAJERO II 2.5 TD
(1990 12 - 2000 04)
MITHUBISHI L200 2.5 TD (nuo 1996 06)
IC kodas – 11.1183
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Generatorius 12 V
HONDA CIVIC 2.0 D (1998.04 - 2001.02)
LAND ROVER FREELANDER 2.0 DI
(1998 02 - 2000 11)
ROVER 25 2.0 DTI (nuo 1999 10)
IC kodas – 11.1424

Generatorius 12 V
HYUNDAI H-1 2.5 TD
(nuo 1997 10)
HYUNDAI STAREX 2.5 TD
(nuo 1997 06)
IC kodas – 11.1518

Generatorius 12 V
DAIHATSU CUORE 1.0 (nuo 1998 10)
DAIHATSU MOVE 1.0 (nuo 1998 10)
DAIHATSU SIRION 1.0
(1998 04 - 2000 09)
IC kodas – 11.1419

N AU J I E N O S

Pavasaris su „Cartechnic“
Ilga, šalta žiema nepalankiai paveikė mūsų automobilius. Sniegas, druska ir
minusinė temperatūra – tai pagrindiniai bet kurio „metalinio žirgo“ priešai. Prieš
pavasario keliones derėtų pasirūpinti ne tik jo būkle (pakeisti alyvą, suremontuoti
pakabą), bet ir išvaizda. Juk atšilus orui taip norisi įšokti į automobilį, nulėkti į gamtą ir pagaliau pilna krūtine įkvėpti gaivaus oro, pasidžiaugti vis šiltėjančiais saulės
spinduliais ir pasigrožėti nuostabiu, kiekvieną pavasarį pasikartojančiu gyvybės atgimimu. Tikrai niekas nenorėtų, kad džiaugsmą sudrumstų su automobiliu susiję
rūpesčiai. Taigi jau šiandien automobilį paruoškite pavasario ir vasaros sezonams.
Su populiariais „Cartechnic“ gaminiais automobilį atnaujinsite lengvai ir paprastai.
Koncentruotas vasarinis langų skystis
Braškių kvapo stiprios koncentracijos langų skystis, tinkamas naudoti plovyklose. Greitai ir tiksliai išvalo
įvairius nešvarumus: vabzdžių liekanas, alyvą, vašką... Nesubraižo naujų reflektorių iš polikarbonato, nepalieka dryželių, tad lyjant lietui ar naktį šviesa neišsilieja. Žiemą jį tinka maišyti su žieminiu langų skysčiu.
Vasarą iš vieno mažo buteliuko galima gauti net 25 litrus vasarinio langų skysčio.
Talpa – 250 ml.
IC kodas – CART00101.

Automobilinis šampūnas
Panaikina vandenyje tirpstančius nešvarumus, pavyzdžiui, alyvą ir riebalus. Nepažeidžia nulakuoto paviršiaus. Tinka naujiems automobiliams plauti, nesugadina polikarbonato dangos reflektorių, galinių
žibintų iš polimetakrilato.
Talpos: 500 ml, 5 l ir 10 l.
IC kodai: CART 00102, 00103, 00104.

Purškiklis automobilio prietaisų skydui valyti
Puikiai valo, suteikia blizgesio. Atnaujina visas dirbtinio pluošto medžiagas, suteikia pradinę spalvą.
Talpa – 300 ml.
IC kodas – CART00204.

Purškiklis nuo rūdžių su molibdeno priedu (MoS2)
„Metų gaminys 2008“. Skvarbi alyva išskaido ir pašalina rūdis, sutepa ir apsaugo nuo korozijos.
Talpa – 300 ml.
IC kodas – Cart00210.

Stabdžių sistemos ir sankabos riebalus pašalinantis valiklis
Greitai ir veiksmingai išvalo stabdžių sistemos ir sankabos elementus. Nuo stabdžių sistemos pašalina
alyvą, apnašas, purvą ir stabdžių skystį. Nepalieka dėmių ar kitokių žymių.
Talpa: 500 ml, 5 l, 20 l.
IC kodai : CART00201, CART00202, CART00203.

Važiuoklę apsaugantis PREPARATAS
Patikimai apsaugo automobilio ir kitų transporto priemonių, taip pat mechaninių įrengimų važiuokles.
Panaudojus preparatą ant paviršiaus atsiranda elastinga danga, veiksmingai sauganti nuo mechaninių
pažeidimų ir aplinkos poveikio.
Talpa – 1000 ml.
IC kodai: CART000221, CART00222.
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Alyva „klimatizacijos“ sistemos instaliacijai valyti
Dezinfekcija – neatsiejamas kiekvienos „klimatizavimo“ sistemos kontroliavimo elementas. „Cartechnic“ priemonė
„klimatizacijos“ sistemos instaliacijai valyti skirta naudoti tik automobilio viduje. Itin veiksmingai naikina kenkėjus.
Alyva PAG 46, 100 ir 150 Premium skirta kondicionavimo sistemoms, pripildytoms R134a šaldiklio. Alyva PAO 68 ir 68
Plus UV – tai sintetinio amoniako skysčiai. „Cartechnic“ turi visas priemones, skirtas klimatizavimo sistemai profesionaliai kontroliuoti, instaliuoti ir valyti. IC kodai:
PAG-OIL 46 AA1 (ISO46), 250 ml – CART00301; PAG-OIL 100 AA1 (ISO100), 250 ml – CART00302;
PAG-OIL 150 AA1 (ISO150), 250 ml – CART00303 ; PAG-OIL 68 + UV (kontrast) AA1 (ISO68), 1 l – CART00304.

Vasarinis automobilių langų ploviklis
Greitai ir patikimai nuvalo įvairius nešvarumus: vabzdžių liekanas, alyvą ir vašką. Nepalieka įbrėžimų ant naujų reflektorių iš polikarbonato. Be to, valant nelieka ir dryželių, tad šviesa neišsilieja lyjant ar tiesiog važiuojant naktį. Koncentratą skiesti santykiu 1:100.
Talpa – 250 ml.
IC kodas – CART00101.

Preparatas langams valyti
Sudėtyje nėra fosforo elementų, tinka visiems stiklo paviršiams valyti. Antistatinis poveikis. Skirtas tipiškiems nešvarumams (riebalams, alyvai, dulkėms, nikotinui) valyti. Neleidžia jiems kauptis tiek viduje, tiek išorėje.
Talpa – 500 ml.
IC kodas – CART00105.

„Cartechnic“ pasta padangoms montuoti
Kad pavyktų profesionaliai sumontuoti ir išmontuoti padangas, reikalinga speciali pasta, kuria ištepami padangų ir
ratlankio, ant kurio montuojama padanga, šonai. „Cartechnic“ jau turi tokią pastą. Naujoji prekė skirta lengvųjų ir mikroautobusų padangoms montuoti. Pasta nepažeidžia gumos, skardos ir aliuminio. Sudėtyje nėra silikono arba riebalinio pagrindo medžiagų, tačiau puikiai slysta, todėl montuojant ratlankį, padangą ir stakles veikia mažesnės jėgos.
Sumontavus pasta greitai išdžiūsta. Malonaus kvapo. Sudėtyje nėra pavojingų medžiagų. Ši pasta nekenkia gamtai.
Talpa – 5 l.
IC kodas – CART5.

Preparatas vabzdžiams valyti
Greitai ir švelniai išvalo visas vabzdžių liekanas ir didelius nešvarumus. Tinka naujų tipų reflektoriams iš polikarbonato,
nekenkia lakui, gelinės konsistencijos. Veikia tiksliai ten, kur reikia. Labai stiprus!
Talpa – 500 ml.
IC kodas – CART00108.

Preparatas ratlankiams valyti
Skirtas dideliems nešvarumams valyti. Panaikina visus oksidacijos likučius ir nešvarumus nepažeisdamas valomo
paviršiaus. Gelinės konsistencijos. Veikia tiksliai ten, kur reikia, suteikia nuostabų blizgesį. Sudėtyje nėra rūgščių.
Talpa – 500 ml.
IC kodas – CART00109.
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PATOGU,
NAUDINGA
PAPRASTA!
PATOGU, NAUDINGA, PAPRASTA!
Tomas Olevsonas

Mūsų programa – Jūsų kompiuteryje

Šiame žurnalo numeryje nusprendėme
atsakyti į dažniausiai klientų užduodamus
klausimus apie programos „IC katalogas“
naudojimą ir iškylančias problemas.
Programa „IC katalogas“ yra modernus ir lengvai naudojamas įrankis, skirtas nesudėtingai ir greitai surasti ir užsakyti
lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, spec. technikos
ir motociklų REIKIAMAS atsargines dalis, taip pat automobilių
aksesuarus, įrankius, įrangą autoservisams ir t. t. Programa „IC
katalogas“ sukurta „TecDoc™“ pagrindu ir taip pat kaip „TecDoc™“
katalogas įdiegiama į vartotojo kompiuterį.

Kaip dažnai reikia atnaujinti „IC katalogą“?
„IC katalogą“ sudaro trys dalys: programa, kainoraštis ir elektroninis katalogas. Patikrinti, ar naudojatės naujausia programos versija, galite „IC katalogo“ meniu: „Ryšiai“, „Patikrinti, ar
yra nauja IC katalogo versija“. Programa informuos, kokia versija įdiegta į Jūsų kompiuterį ir kokia išleista naujausia. Iššokusiame lange paspaudus „OK“ programa pati parsiųs ir įdiegs
naujausią kainoraščio versiją.
Ją galite pamatyti viršutiniame „IC katalogo“ lange – rodoma, kada paskutinį kartą buvo atnaujinta (data). Kainoraštį
rekomenduojame atnaujinti bent kartą per savaitę – turėsite
naujausią įmonės „Inter Cars“ prekių asortimentą ir kainas. Atnaujinti galima tiesiai iš programos – meniu pasirinkite „Failas“, „Atsiųsti“ ir įdiekite kainoraštį iš interneto. Priklausomai
nuo Jūsų interneto greičio tai gali užtrukti iki valandos (bylos
dydis apie 160 MB).
El. katalogas skirtas ieškoti pagal transporto priemonę
(„TecDoc“ duomenys) – kol jis neįdiegtas, skirtukas AUTOMOBILIAI programoje būna neaktyvus. Nauja el. katalogo versija
išleidžiama 3–4 kartus per metus. Atnaujinti arba įdiegti ją galite parsisiuntę failą „i_katalog.zip“ iš tinklapio www.intercars.lt
(„IC katalogas“) ir programoje pasirinkę „Failas“, „Duomenų bazių įdiegimas“, „Elektroninis katalogas“.
Taip pat nepamirškite bent kartą per savaitę atnaujinti savo
prekybos sąlygų: prekių nuolaidų, akcijų ir kredito informacijos. Tai galite padaryti „IC kataloge“ pasirinkę „Failas“, „Atnaujinti prekybos sąlygas“. Jei nežinote prisijungimo informacijos, susisiekite su savo vadybininku.
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Kaip užsakyti?
„IC kataloge“ galite sukurti keletą užsakymų (juodraščių)
ir vėliau juos keisti ar išsiųsti. Peržiūrėti užsakymus galite paspaudę Ctrl + A (arba „Užsakymai“, „Peržiūra“). Pagrindiniame
„IC katalogo“ lange, apačioje, nurodyta, kokį užsakymą šiuo
metu atliekate ir kiek prekių pasirinkote. Atidaryti senesnį
užsakymo langą galite du kartus spustelėję ant reikiamo užsakymo pavadinimo. Išsiųsto užsakymo taisyti ar ištrinti negalima, todėl, jei sistema nurodo klaidą, kad užsakymas jau išsiųstas, sukurkite naują paspaudę Ctrl + N (arba „Užsakymai“,
„Naujas“).

Paieška „IC kataloge“
„IC katalogas“ suteikia unikalias paieškos galimybes remiantis kodais (gamintojo, originaliais), gamintojais, aprašymais, transporto priemonėmis ir daugeliu kitų. Štai, keletas jų:
•

•

•
•
•
•
•

Ctrl + F – paieška pagal prekės kodus (originalo ar pakaitalų). F4 – paieška pagal prekės gamintoją. F8 – paieška
pagal prekės aprašymą. Tinka, pvz., riebokšliams ieškoti atsižvelgiant į matmenis.
Norėdami ieškoti pagal transporto priemonę „IC kataloge“
pasirinkite skirtuką AUTOMOBILIAI. Pasirinkę reikiamą modelį kitame skirtuke GRUPĖS pasirinkite reikiamą grupę ir
paieškos rezultatus peržiūrėkite skirtuke REZULTATAI.
Atlikdami paiešką atkreipkite dėmesį į žemiau esančius
skirtukus su papildoma svarbia informacija:
Ctrl + B – „Išsamus“. Išsami pasirinktos prekės informacija –
gamintojas, transporto priemonė.
Ctrl + Z – „Pakaitalai“. Kitų gamintojų Jūsų pasirinktos prekės pakaitalai.
Ctrl + O – „Kiti kodai“. Kiti galimi pasirinktos prekės kodai
(pvz., OEM).
Ctrl + L – „El. katalogo duomenys“. Techniniai pasirinktos
prekės duomenys – aprašymas, matmenys.

Prekių kiekiai sandėliuose
Prieš užsakydami prekę, patikrinkite, ar ji yra Jums priklausančio filialo sandėlyje arba centriniame Lenkijos sandėlyje
CZO – tai galite padaryti spustelėję CTRL + I arba viršutiniame meniu pasirinkę „Prieinamumas“, „Prieinamumas Online“.
Išsiuntus užsakymą prekės Jums priklausančio filialo sandėlyje rezervuojamos iš karto, o iš centrinio Lenkijos sandėlio –
gavus patvirtinimą, ar jų yra sandėlyje.

Kaina „IC kataloge“ nesutampa su kaina faktūroje
Dažniausiai taip nutinka laiku neatnaujinus kainoraščio
arba prekybos sąlygų. Išsiuntę užsakymą iš karto galite pamatyti, kokia prekės kaina, – susiraskite išsiųstą užsakymą („Užsakymai“, „Peržiūra“) ir pasirinkę reikiamą apačioje matysite
prekių kiekius ir kainas.

Dėkojame ir džiaugiamės, kad naudojatės
„IC katalogu“ ir norime priminti, jog iškilus klausimams galite kreiptis į savo vadybininką –
jis greitai padės išspręsti VISUS NEAIŠKUMUS.
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Automobilių „klimatizacijos“
priežiūros stotelės TEXA
Šiame straipsnyje papasakosime Jums apie
dar vieną įrangos autoservisams gamintoją
ir jo produkciją, kurios galima įsigyti įmonėje
„Inter Cars”.
Įmonė TEXA, įkurta 1992 metais, – Europos
lyderė, gaminanti lengvųjų automobilių, sunkvežimių ir motociklų diagnostinę įrangą. Įmonės plėtra vyksta dinamiškai: 2007-ųjų metų
pajamos viršijo 50 mln. eurų – tai yra 15 proc.
daugiau palyginti su praėjusiais metais.
Įmonė turi atstovų Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir
USA, tad gali būti pristatyta visame pasaulyje.
Šiuo metu įmonės personalą sudaro 350
darbuotojų visame pasaulyje, jų vidutinis amžius – 32 m. 45 proc. turi aukštąjį išsilavinimą,
iš jų 90 žmonių – inžinieriai ir technologai, užsiimantys moksliniais tyrimais ir diagnostikos
technologijų plėtra.
Įmonės TEXA įkūrėjas – Bruno Vianelo. Nuo
pat vaikystės jis mėgo viską, kas susiję su varikliais ir mechanika. 80-ųjų pabaigoje, kai rinkoje
atsirado diagnostinė įranga, intuicija patarė B.
Vianelo suprojektuoti ir sukurti įrankius, galinčius padėti ECU diagnostikai atlikti. Šie įrankiai
buvo veiksmingi ir paprasti naudoti, tad labai
greitai išpopuliarėjo. Taigi 1992 m. B. Vianelo
su savo draugu ir partneriu Manueliu Kavali
įkūrė įmonę TEXA („Automobilių elektroninės
technologijos“.)

Įmonėje, įkurtoje Veneto mieste (netoli Venecijos), iš pradžių dirbo 10 darbuotojų. Po
15 metų sėkmingos veiklos TEXA pagamino
daugiau kaip 60 000 sudėtingų diagnostinių
įrankių, automobilių įkrovimo prietaisų, išmetamųjų dujų analizatorių.
TEXA sudarė bendradarbiavimo sutartį su
MAGNETI MARELLI, JOHNSON CONTROLS,
SAGEM, SIEMENS, AD PARTS, APRILIA, MOTO
GUZZI, LAVERDA, BENELLI, PAGANI ir įgijo
tarptautinį pripažinimą. Dvejus metus iš eilės (2006 ir 2007 m.) TEXA konkursuose (rengiamuose Frosto ir Salivano tarptautinio automobilizmo inovacijų komiteto ir įmonės
„Intel“) laimėjo „Inovacijų kompanijos“ titulą.
2002 m. TEXA tapo akcine bendrove ir
2004 m., atsižvelgiant į plėtrą ir gamybos
augimą, persikraustė į naują patalpų kompleksą, kurio plotas 64 000 m² – iš jų 12 000 m²
užima gamybos skyrius. Naujas pastatas,
esantis technologijų ir saugumo centre,
2009 m. išaugo 3 kartus ir tapo „TEXA miestu“.
Naujovės, moksliniai tyrimai ir plėtra –
trys įmonės TEXA filosofijos pagrindiniai
dalykai. Jais vadovaudamasi bendrovė žy-

SERIJA „KOMFORT EVOLIUTION 600”

miai patobulėjo automobilių diagnostikos
srityje. 2007 metais TEXA pasirašė sutartį su
paieškos sistema GOOGLE. Šis bendradarbiavimas turėtų tapti visų ateities projektų
pagrindu.

AUTOMATINIS TECHNINĖS „KLIMATIZAVIMO“
SISTEMOS PRIEŽIŪROS ĮRENGINYS
TEXA sukūrė naują serviso stotelių seriją,
skirtą techninei priežiūrai atlikti ir atkurti lengvųjų automobilių, sunkvežimių bei autobusų
„klimatizacijos“ sistemos gamyklinius parametrus. Nuolat ieškomi nauji spendimai, investuojama į mokslinius tyrimus, tad ilgainiui
buvo galima visiškai atnaujinti senus įrenginius atsižvelgiant į aplinkosaugos ir saugumo
reikalavimus.
Serija EVOLUTION sudaryta iš 5 naujo dizaino (vidinio ir išorinio) įrenginių. Sukurta
nauja vidinės erdvės po šiuolaikiniu korpusu
išdėstymo koncepcija, tad įrenginius prižiūrėti
ir remontuoti kur kas lengviau. Įvairios talpos
balionai su skystu šaldikliu montuojami ant
elektrinių svarstyklių, skirtų šaldiklio kiekiui
matuoti. Į visų modelių svarstykles, išskyrus
605 E, įmontuota saugos blokavimo sistema,
kad transportuojant išliktų visi parametrai.
Priekinėje dalyje yra vandeniui atspari klaviatūra ir žydras LCD ekranas su aukšto kontrasto baltomis raidėmis. Šone – du žemo ir
aukšto slėgio vožtuvai, apačioje –klaviatūra su
LED mygtukais. Kruopščiai parenkamos medžiagos, ieškoma aukščiausios kokybės komponentų – tai užtikrina produkcijos kokybę.
TEXA atsako už visus gamybos etapus – pradedant nuo idėjos, baigiant jos įgyvendinimu
ir, žinoma, tolesne produkcijos priežiūra.

Profesionali įranga TEXA KONFORT 605
EVOLUTION, skirta oro „klimatizacijos“
sistemai prižiūrėti, užtikrina aukšto
lygio rezultatus. Paprasta naudoti, tinka
įvairiems automobiliams.

KOMFORT 610 EVOLUTION – profesionali
serviso įranga. Ji skirta reiklesniems
mechanikams, kuriems būtinas tikslus ir
veiksmingas įrenginys, tinkamas visoms
transporto priemonėms.

KOMFORT 610 EVOLUTION BUS skirta
ypatingam segmentui ir yra nuolatos
tobulinama, nes autobusų sistemoms
reikalingos ypatingi techniniai
duomenys.

KOMFORT 650 EVOLUTIONS turi svarbių
savybių, susijusių su produktyvumu, – aukštos kokybės elektroninės
svarstyklės, skirtos alyvos kiekiui arba
UV dažų nuotėkiui kontroliuoti.

KOMFORT 670 EVOLUTION – pati
veiksmingiausia automatinė stotelė.
Tinka visoms lengvųjų automobilių,
sunkvežimių ir komercinio transporto
sistemoms.

Šaldiklio tipas – R134.		
Vakuuminės pompos našumas – 100 l/min.
Didžiausias darbinis slėgis – 20 ba.
Tikslumas – 5 g arba ne daugiau kaip 3 proc.,
nuo 5 iki 40 °C temp.
Darbo temperatūra – 10–50 °C.
CPU – 320 Kb.
Vidinė talpa – 10 kg.
Žarnos – 3 metrai.
Įtampa – 230 V, 50–60 Hz.
Matmenys – 1190 x 610 x 640 mm.
Svoris – 98 kg.

Šaldiklio tipas – R134.
Vakuuminės pompos našumas – 100 l/min.
Didžiausias darbinis slėgis – 20 ba.
Tikslumas – 5 g arba ne daugiau kaip 3 proc.,
nuo 5 iki 40 °C temp.
Darbo temperatūra – 10–50 °C.
CPU – 320 Kb.
Vidinė talpa – 20 kg.
Žarnos – 3 metrai.
Įtampa – 230 V, 50–60 Hz.
Matmenys – 1190 x 610 x 640 mm.
Svoris – 98 kg.

Šaldiklio tipas – R134.
Vakuuminės pompos našumas – 170 l/min.
Didžiausias darbinis slėgis – 20 ba.
Tikslumas – 5 g arba ne daugiau kaip 3 proc.,
nuo 5 iki 40 °C temp.
Darbo temperatūra – 10–50 °C.
CPU – 320 Kb.
Vidinė talpa – 32 kg.
Žarnos – 3 metrai.
Įtampa – 230 V, 50–60 Hz.
Matmenys – 1190 x 610 x 640 mm.
Svoris – 116 kg.

Šaldiklio tipas – R134.
Vakuuminės pompos našumas – 100 l/min.
Didžiausias darbinis slėgis – 20 ba.
Tikslumas – 5 g arba ne daugiau kaip 3 proc.,
nuo 5 iki 40 °C temp.
Darbo temperatūra – 10–50 °C.
CPU – 320 Kb.
Vidinė talpa – 20 kg.
Žarnos – 3 metrai.
Įtampa – 230 V, 50–60 Hz.
Matmenys – 1190 x 610 x 640 mm.
Svoris – 98 kg.

Šaldiklio tipas – R134.
Vakuuminės pompos našumas – 100 l/min.
Didžiausias darbinis slėgis – 20 ba.
Tikslumas – 5 g arba ne daugiau kaip 3 proc.,
nuo 5 iki 40 °C temp.
Darbo temperatūra – 10-50 C.
CPU – 320 Kb.
Vidinė talpa – 20 kg.
Žarnos – 3 metrai.
Įtampa – 230 V, 50–60 Hz.
Matmenys – 1190 x 610 x 640 mm.
Svoris – 98 kg.

44

Aktualijos

INFO R MAC IJA AUTO SERVISA M S

Andžej Manatov

АТТ („Automotive Testing
Technologies GmbH“)
ATT yra tarptautinių bendrovių „Nussbaum“ ir „Robert
Bosch“ įkurta antrinė įmonė.
Ji – viena stipriausių Europoje,
aukštų technologijų diagnostinės įrangos tiekėja. Būtent
įmonės kompetencija automatinių sistemų, kompiuterinių technologijų ir techninės
inžinerijos srityje sudarė pagrindą jai vystytis.
Įmonės istorija
2001 metais„Otto Nussbaum GmbH & Co. KG“
ir „Robert Bosch GmbH“ įkūrė bendrą įmonę
ATT.
2004-ųjų liepos mėnesį „Nussbaum“ išpirko
dalį akcijų, priklausiusių „Robert Bosch“, ir ATT
tapo antrine „Nussbaum“ įmone, o kartu ir neatsiejama jos grupės dalimi.
Įmonė plėtoja, gamina ir parduoda visame
pasaulyje žinomą įrangą, skirtą lengvųjų automobilių ir sunkvežimių diagnostikai atlikti. Iš
visos produkcijos pasaulyje labiausiai žinomi
tokie prekių ženklai kaip „Nussbaum“ ir ATT.
Šiandien ATT dirba su klientais iš visų
stambiausių pasaulio automobilių rinkų.
Bendrovės veiklos profilis labai platus: pradedant technine įrangos priežiūra ir baigiant rinkodaros strategijomis priklausomai
nuo rinkos plėtros ypatybių. АТТ partneriai
gali būti įsitikinę, kad įmonė visada pasiūlys
didelį modernių technologijų pasirinkimą.

Bendrovės tikslai:
•

Tikslingos investicijos.
Gerinti darbo sąlygas, kreipti didelį
dėmesį į ergonomiką, saugumą ir
aukštą gamybos lygį. Tai Jūsų investicijų ir mūsų plėtros pagrindas.

•

Dizainas ir inžineriniai darbai.
Vos tik buvo įkurta ATT, iškeltas pagrindinis tikslas – aukštų technologijų tyrimai ir plėtra.

Trumpai apie įmonę:
•
•
•
•
•

Atitinka sertifikato EN ISO 9001:2000 reikalavimus.
Komandą sudaro 60 žmonių.
Nuo 2001 m. ATT yra NUSSBAUM įmonių grupės narė.
Nuolat atliekami tyrimai programinės įrangos ir elektronikos srityje.
Pagrindinė veikla – techninė ir programinė įranga: įmonė gamina standartinius ir bekontakčius įrenginius, skirtus ratams montuoti, užsiima elektroninių pagrindinių plokščių
programavimo ir vizualizavimo plėtra, kuria ir įdiegia elektronines diagnostinių prietaisų
programas.

„Nussbaum“ įmonių grupė
Tai viena iš pirmaujančių gamintojų visame pasaulyje. Jos specializacija – keltuvų ir diagnostinės įrangos, skirtos tiek lengviesiems automobiliams, tiek sunkvežimiams, gamyba.
Vokietijoje, Kelio mieste, „Nussbaum“ įmonių grupė, įkurta kaip šeimyninio verslo kompanija,
šiandien turi daugiau nei 900 darbuotojų, iš kurių apie 120 nuolatos kelia kvalifikaciją 6 Vokietijoje
veikiančiose įmonėse. „Nussbaum“ grupė itin kreipia dėmesį į darbuotojų mokymus, jų tobulėjimą
ir pan.
Įmonė laikosi strategijos – svarbu tapti lyderiais naudojant naujoviškas technologijas ir siekti
sumažinti gamybos išlaidas. Laikantis tokios strategijos būtina griežtai kontroliuoti visus gamybos
procesus. Tai, be jokios abejonės, užtikrina aukščiausią „Nussbaum“ gaminių kokybę.
„Nussbaum“ įmonių grupei priklauso šios bendrovės:
•
•
•
•
•
•
•

„Hydraulik Seehausen GmbH“;
„Hydraulik Markranstadt GmbH“;
„KMF – Kemptener Maschinenfabrik GmbH“;
„Otto Nussbaum GmbH & Co. KG“;
„ATT – Automotive Testing Technologies GmbH“;
„SMT – Sheet Metal Technologies GmbH“;
„SCS Satellite Car Service GmbH“.

Informacija parengta remiantis žiniomis iš tinklapio http://www.nussbaumrus.ru.
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Oro kondicionavimo sistemų
priežiūros įranga
Kai veikiant automobilio varikliui įjungiamas oro kondicionierius, jo kompresorius traukia šaltą dujinės būklės šaldiklį
ir priverstinai stumia jį į kondensatorių.
Spaudžiamas šaldiklis įkaista apytikriai iki 60
–100 oC temperatūros. Karštos dujos, kurios
dabar yra stipriai suspaustos, kondensatoriuje
aušinamos tekančiu oro srautu (susidarančiu
dėl priešpriešinio oro srauto
ir (arba) papildomo
ventiliatoriaus).Pasiekęs nuo slėgio
priklausančią
kondensavimosi
temperatūrą, šaldiklis
virsta
skysčiu. Iš
kondensatoriaus
skystas
šaldiklis teka
per filtrą sausintuvą, kuriame
iš jo pašalinama drėgmė ir
įvairios priemaišos, o tada patenka
į saugojimo rezervuarą. Iš jo skystas ir stipriai
suspaustas šaldiklis toliau juda išsiplėtimo
vožtuvo link, per jį įpurškiamas į garintuvą, kur šaldiklio slėgis staigiai krinta ir jis stipriai garuoja.
Kad galėtų garuoti, reikalingą
šilumą šaldiklis pasiima iš
tekančio oro srauto –
jis atvėsta ir yra tiekiamas į
transporto priemonės saloną. O dujinės būklės šaldiklis,
vėl varomas kompresoriaus,
pradeda naują apytakos ratą.
Šias transporto priemonių sistemas
reikia reguliariai prižiūrėti, todėl su tuo susijusių darbų paklausa visą laiką didėja. Šiuo
metu Europos keliais su oro kondicionieriais
važinėja apie 60 proc. mažų ir apie 90 proc.
vidutinės bei aukštesnės klasės automobilių –
tokių transporto priemonių nuolat daugėja.
Gauti pelno iš oro kondicionavimo sistemų
techninės priežiūros darbų gali tik tos serviso
dirbtuvės, kurių darbuotojai turi šios srities
žinių ir tinkamos įrangos. Kompanija „Robert
Bosch“, automobilių dalių ir sistemų gamos
gamintoja ir kūrėja, šiuo metu siūlo tris įrenginius, reikalingus transporto priemonių kondicionierių sistemoms prižiūrėti: ACS 600, ACS
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601 ir ACS 650. Pagrindiniai
šios įrangos privalumai –
ergonomiška ir apgalvota
struktūra, į lietuvių kalbą
išversta patogi instrukcija
ir, svarbiausia, galimybė visus priežiūros darbus atlikti
automatiškai, tad technikas
tuo metu gali užsiimti kita veikla. Be to, itin naudingi ir
mokymai, kaip naudotis šio tipo sistemomis
bei įranga. Juos mokymo
centre, Kaune, „Robert Bosch“ atstovybė siūlo nemokamai (įsigijusiems tokią
įrangą).
Beje, skiriasi kai kurie
minėtų įrenginių parametrai ir papildomi
įtaisai. ACS 650 šaldiklio rezervuaro
talpa yra 21,5 l,
o ACS 600 ir ACS 601
mažesni – 12l. Nevienodas ir įrenginių vakuuminių siurblių našumas: siurblio ACS 650 – 8 m3/h, o ACS 600
ir ACS 601 – 4 m3/h. Be to, ACS
650 šaldiklio rezervuare
įmontuotas
slėgio
manometras, o ACS
600 ir ACS 601
jo neturi. Dar
vienas vidinis
įtaisas – įdiegtas spausdintuvas. Jį turi ACS 650
ir ACS 601. Kaip jau
buvo minėta, visi priežiūros
procedūros procesai atliekami
automatiškai. Beje, taip pat automatiškai ištraukiamas ir išvalomas šaldiklis, atskiriama sena
alyva, sudaromas vakuumas, patikrinamas sistemos sandarumas,
įmaišoma šviežia alyva ir UV dažai,
pripildoma sistema ir ji praskalaujama.
Darbus vykdantis technikas gali pasirinkti
arba visiškai automatinę, arba atskirais žingsniais suskirstytą procedūrą, kai prie kiekvieno
etapo galima prijungti tam tikrus kitus darbus,
pavyzdžiui, pakeisti filtrą, vožtuvą ar kitą sistemos komponentą. Visų ACS įrenginių filtrų

sausintuvų
resursas –
apie 150 kg
šaldik lio.
Dar viena
svarbi tokios paskirties įrangos
savybė – jos
tikslumas sistemą pripildant
šaldiklio. „Bosch“ įrangos tikslumas yra +/– 10 g.
Standartinį įrenginių komplektą sudaro 3 m
ilgio žarnos, tačiau papildomai galimą įsigyti
ir 6 m. Kaip įprasta, be pagrindinių komplektų „Robert Bosch“ siūlo daugybę papildomų
priedų: įvairių jungčių, įrangos nuotėkoms
ieškoti, alyvos, UV dažų ir t. t.

BOSCH ACS 650 įrenginis
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Priežiūros darbų etapai

ACS 600

ACS 601

ACS 650

Šaldiklis pašalinamas iš sistemos

Automatinis

Automatinis

Automatinis

Atskiriama naudota alyva

Automatinis

Automatinis

Automatinis

Sudaromas vakuumas

Automatinis

Automatinis

Automatinis

Patikrinamas sistemos sandarumas

Automatinis

Automatinis

Automatinis

Įmaišoma šviežia alyva ir UV dažai

Automatinis

Automatinis

Automatinis

Sistema pripildoma šaldiklio

Automatinis

Automatinis

Automatinis

Sistema praskalaujama

Taip

Taip

Taip

Valdymas ir atvaizdavimas

ACS 600

ACS 601

ACS 650

Stebimas procesas

Ekrane

Ekrane

Ekrane

Ekranas

3,5“, spalv.

3,5“, spalv.

3,5“, spalv.

Aukšto ir žemo slėgio linijų manometrai

Taip

Taip

Taip

Vidinio šaldiklio rezervuaro slėgio manometras

Ne

Ne

Taip

Rankiniu būdu nustatomas laikas, per kurį pašalinamas šaldiklis

Taip

Taip

Taip

Protokolas spausdinamas įmontuotu spausdintuvu

Ne

Taip

Taip

Būklės signalai

Šviesos ir garso

Šviesos ir garso

Šviesos ir garso

Atliekamų darbų eiga

Taip

Taip

Taip

Vidinė transporto priemonių duomenų bazė

Taip

Taip

Taip

Išvalymas, šalinimas, užpildymas

ACS 600

ACS 601

ACS 650

šaldiklis

R134a

R134a

R134a

Vidinis rezervuaras

12 l

12 l

21,5 l

Vakuuminio siurblio našumas

4 m3/h

4 m3/h

8 m3/h

Filtro-sausintuvo resursas

150 kg

150 kg

150 kg

Šaldiklio dozavimo tikslumas pripildant sistemą

+/– 10 g

+/– 10 g

+/– 10 g

Bendrieji prietaiso duomenys

ACS 600

ACS 601

ACS 650

Svoris

105 kg

105 kg

110 kg

Matmenys, mm

585 x 117 0x 730

585 x 1170 x 730

585 x 1170 x 730

Maitinimo įtampa

230 V

230 V

230 V

Naudojimo temperatūra

5–500 C
o

Pristatymo komplektas

5–500 C
o

ACS 600

5–500 oC

ACS 601

ACS 650

Aukšto ir žemo slėgio prijungimo žarnos (3 m)

Taip

Taip

Taip

Greitaveikės movos

Taip

Taip

Taip

Indai alyvai ir UV dažams supilti (3 vnt.)

Taip

Taip

Taip

Papildomas indas kitokiai alyvai

Ne

Ne

Taip

Naudojimo instrukcija (13 kalbų)

Taip

Taip

Taip

Apsauginis apklotas

Ne

Ne

Taip

Asmens saugos priemonių rinkinys (pirštinės, akiniai, kepurė)

Taip

Taip

Taip

F 002 DG2 4A0

F 002 DG2 465

F 002 DG2 400

Užsakymo kodas

Aktualijos
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Automobilių oro
kondicionavimo sistema
Tuo metu, kai Rusijos automobilizmo pramonėje oro kondicionieriai
populiarėja vis labiau, JAV automobilių gamintojams jie jau seniai tapo
įprastu dalyku. Europoje kasmet vis daugiau automobilių iš gamyklų
išrieda su įrengta oro kondicionavimo sistema, o vartotojai pradeda
labiau domėtis oro kondicionierių veiksmingumu.
Automobilių oro kondicionavimo sistemos
veikimo principas kiek panašus į šaldytuvo,
bet iš esmės tai visiškai kitaip sukonstruota
sistema. Kad kondicionavimo sistema veiktų,
ji turi būti nusausinta ir pripildyta tam tikro
kiekio šaldiklio, sumaišyto su alyva. Sistema
turi būti uždara ir sandari, nes patekęs vanduo
gali sukelti kompresoriaus arba vamzdelių koroziją.
Reikia atkreipti dėmesį į oro kondicionavimo sistemos kompresorių. Jį sudarančios dalys visą laiką turi būti laiką suteptos, nes nuolat
juda – sistemoje esantis šaldiklis maišomas su
tam tikru kiekiu alyvos. Dažniausiai naudojami
stūmokliniai ir sraigtiniai kompresoriai. Juos
varo variklio diržas, o jo darbo greitis kontroliuojamas elektromagnetinio vožtuvo, kurio
užduotis – nusiurbti šaldiklio garus iš garintuvo, didinti jų spaudimą ir tiekti į kondensatorių. Kondensatoriuje mažėja garų temperatūra, jie kondensuojasi, o skystis surenkamas
ir džiovinamas džiovintuve, tada atvėsintas
oras išpučiamas į automobilio vidų. Orui atvėsinti garintuve turi būti žema temperatūra,
o tokiam atšaldymo procesui įvykti – šaldiklis,
esantis kondicionieriaus radiatoriuje, privalo
būti žemos temperatūros. Vožtuve plečiantis skysčiui krinta jo temperatūra, o, patekus
šaltam orui, skystis išgaruoja ir garų pavidalo
šaldiklis pradeda savo kelionę uždaroje oro
kondicionavimo sistemoje iš naujo (t. y. susiurbiamas kondensatoriaus). Suspaustas, kondensuotas, išdžiovintas, išplėstas ir garuojantis
šaldiklis, sąlyginai skysčio arba dujų pavidalo,
sukasi ratu uždaroje oro kondicionavimo sistemoje. Ciklas nuolat kartojasi tol, kol kondicionierius įjungtas.

PLATUS „KLIMATIZACIJOS“ KOMPRESORIŲ
PASIRINKIMAS
Reaguodama į automobilių oro kondicionavimo detalių rinkos paklausą, bendrovė „Inter Cars“ siūlo platų naujų ir restauruotų oro
kondicionavimo kompresorių asortimentą.
„Inter Cars“ asortimentą sudaro daugybė
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„Airstal“ turi
daugiau nei 800
kondicionavimo
kompresorių,
tinkamų apie 5
000 automobilių
markių –
lengviesiems,
mikroautobusams
ir sunkvežimiams.
restauruotų kompresorių (daugiau nei 800
skirtingų variantų). Tai daugiau nei 90 proc. paklausių lengvųjų automobilių ir sunkvežimių
rinkos. Oro kondicionavimo kompresoriai –
populiari produkcija už patrauklią kainą.
Oro kondicionavimo kompresorių atnaujinimo procesas atliekamas laikantis griežtų
kompresorių gamintojų nurodymų. Remontuojant turi būti naudojami tik aukštos
kokybės elementai, kurių kokybė užtikrinta
patikimų gamintojų. Nustatomas kiekvieno
elemento veiksmingumas, naudingumas ir
hermetiškumas (heliu). Tai atliekama naudojant specialius testavimo stendus INCON TERMOLAB. Prie kiekvieno kompresoriaus pridedama schema, nurodanti tikslius jo elementų
parametrus. Pirkėjui suteikiama 12 mėnesių
kokybės garantija. Atnaujinti kompresoriai pripildomi PAG rūšies alyvos (alyvos kiekis nurodomas prie prekės pritvirtintoje etiketėje), taip
pat nurodoma garantija ir išmontuotų kompresorių priėmimo sąlygos. „Inter Cars“ klientai
turi galimybę grąžinti seną kompresorių ir už
naują mokėti mažiau.
Šį pavasario ir vasaros sezoną „Inter Cars“
siūlo platų kondicionierių kompresorių asortimentą – produkcija skirta lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams ir turistiniam
transportui, važinėjančiam mūsų šalies keliais.

„AIRSTAL“ ORO KONDICIONAVIMO
KOMPRESORIAI
„Inter Cars“ kondicionavimo sistemų vienos
iš atsarginių dalių – didelio pirkėjų susidomėjimo sulaukę atnaujinti kondicionavimo sistemų
kompresoriai „Airstal“.
Jie priklauso APR (Automative Parts Remanufacturers Assosiation – automobilių dalių restauruotojų asociacijos) grupei ir yra atnaujinamų
produktų lyderiai. Įmonė sėkmingai parduoda
kelis tūkstančius atnaujintų kompresorių per
metus visoje Europoje. UAB„Inter Cars Lietuva“ –
išskirtinė šio gamintojo atstovė Lietuvoje.
„Airstal“ turi daugiau nei 800 kondicionavimo kompresorių, tinkamų apie 5 000 automobilių markių – lengviesiems, mikroautobusams
ir sunkvežimiams. „Airstal“ asortimentas atitinka
apytiksliai apie 90 proc. šiandieninės automobilizmo rinkos reikalavimų.
Visus pasiūlymus rasite elektroniniame kataloge „IC katalogas“ arba galite kreiptis į jus aptarnaujantį vadybininką.

I N F O R M AC I J A AU TOSE RV I SAM S
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Nauji šaldikliai
•

Kodėl ne R134a?
Kai buvo atsisakyta šaldiklio R12 (manyta,
kad dėl jo didėja ozono skylė), tikriausiai niekas nenumanė, kad jo pakaitalas R134a taip
pat neatitiks reikalavimų. Kylant ginčams dėl
šaldiklio poveikio globaliniam atšilimui paaiškėjo, kad 1 kg R134a prie žemės paviršiaus
temperatūros kilimo prisideda kaip ir 1 300 kg
į atmosferą išmetamo anglies dvideginio
(CO2). Todėl šaldiklio R134a GWP (Global Warming Potential – šiltnamio efekto potencialas)
parametro vertė, kuri yra žemės temperatūros

Netiesiogiai padidėjusiomis kuro
sąnaudomis, o būtent dėl to, kad išmetamas didesnis kiekis anglies dvideginio,
•
Tiesiogiai dėl R132a emisijos (tai, kad
R132a garuoja iš kondicionavimo sistemų, yra normalus reiškinys).
Problemą turėtų išspręsti nauji šaldikliai
R152a arba R744. Kiekviena technologija turi
savų pliusų ir minusų.

Šaldiklis R152a
Šaldiklis priklauso fluoro angliavandenilių
grupei. Jį apibūdina GWP rodiklio vertė, kuri
yra lygi 120 arba 140 (remiantis įvairiais šaltiniais), bet mažesnė nei R134a. Jo privalumas
tas, kad gali veikti šiuolaikinėse kondicionavimo sistemose netgi truputį jas pakeitus. Taip
pat gali būti naudojama modifikuota šiuolaikinė autoservisų įranga.
Jeigu ateityje bus galima naudoti tik tuos
aušinimo skysčius, kurių GWP rodiklis mažesnis nei 50, tai R152a tikrai netiks.

kondensacija, todėl kondensatorius vadinamas dujų aušintuvu. Sistemų kompresoriai,
skirti šaldikliui R744, ne tik patys mažesni, bet
ir mažesnio darbinio tūrio (pvz., palyginkime:
28 cm3 ir 160 cm3), be to, jie lengvesni ir neturi
sankabos. Kadangi R744 – stiprus tirpiklis, tai
elastomeriniai sandarinimo žiedai pakeisti į
metalinius. Kitokie yra lankstūs vamzdžiai ir jų
jungtys. Kondicionavimo sistemos, pritaikytos
R744, yra visiškai kitokios nei skirtos R134a, tad
joms prižiūrėti reikėjo naujų prietaisų, o tai ne
į naudą autoservisams.
Kondicionavimo sistemos, pritaikytos R744,
tikriausiai bus brangios, bet veiksmingos (žiūrėkite 2 iliustraciją).

Šaldiklis R744

1 iliustracija. Šaltinis – „Behr“.
didėjimui daromos įtakos matas, yra 1 300.
Taip pat galima pridurti, kad anglies dvideginio GWP parametras lygus 1.
Kenksmingą R132a poveikį puikiai iliustruoja kitas pavyzdys. Tarkim, iš automobilio,
kurio vidutinė metinė rida yra 15 000 km, o
degalų sunaudojama apie 6 l / 100 km, kondicionavimo sistemos išgaruoja šaldiklis. Norint
atlyginti padarytą žalą natūraliai aplinkai, tokiu automobiliu nereikėtų važinėti apie pusę
metų, kad į atmosferą neišskirtų anglies dvideginio.
Susirūpinus dėl grėsmės natūraliai aplinkai,
viskas tampa svarbu. Manoma, kad 2010 m.
transporto priemonės, važinėjančios Europos
keliais, išmetė apie 460 megatonų (milijonų
tonų) anglies dvideginio (žiūrėkite 1 iliustraciją). Iš pateiktų duomenų matome, kad 7 proc.
emisijos išskirs automobilio kondicionavimo
sistemos:
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Ši aušinimo priemonė – tai paprastas anglies dvideginis. GWP rodiklio vertė lygi 1. Patekęs į atmosferą nesukelia neigiamų padarinių.
Be to, R744 nebūtina utilizuoti, kai transporto
priemonė perdirbama.
Anglies dvideginis gali būti išskiriamas kaip
šalutinis produktas per cheminius procesus.
Jeigu ateityje šaldiklį R132a pakeistų R744,
tai aplinkai neigiamų pasekmių jis nesukeltų.
Taigi tolimoje ateityje būtų galima 4 proc. sumažinti transporto priemonių daromą įtaką
šiltnamio efektui.
Kondicionavimo sistemos, pripildytos R744,
jau kelerius metus testuojamos ir tobulinamos,
pvz., įmonėse „Behr“ ir „Delphi“. Sistemos su
R744 veikia esant aukštesniam slėgiui. Šaldiklio R744 tiekimo į kompresorių slėgis yra apie
3,5 MPa, o sistemose, pripildytose R134a, siekia 0,3 MPa. Šaldiklio R744 dujų būsenos slėgis
ištekant iš kompresoriaus siekia nuo 13,3 MPa
iki 14 MPa (šaldiklis R134a suslegiamas iki
2,8 MPa), o temperatūra – maždaug nuo 165 °C
iki 180 °C. Dėl aukšto slėgio naudojamas apsauginis vožtuvas – jis atsidaro, kai slėgis viršija 16 MPa, ir į atmosferą išleidžia R744 perteklių. Kai kurie sistemos elementai turi išlaikyti
35,2 MPa, todėl testuojami esant tokiam slėgiui. Yra ir kitų šaldiklio R744 ypatybių. Kondicionavimo sistemoje esant cirkuliacijai ne visomis sistemos veikimo sąlygomis vyksta R744

2 iliustracija. Laikas, reikalingas temperatūrai sumažinti automobilio viduje
nuo 750 °C iki leidžiamos 240 °C, kai
kondicionavimo sistemoje yra šaldiklių
R744, R134a, ir transporto priemonė
stovėjo saulės atokaitoje. Nekenksminga gamtai kondicionavimo sistema,
pripildyta R744, temperatūrą sumažina
maždaug 6 min. greičiau.

Kada įvyks pokyčiai
Remiantis įmonės „Behr“ duomenimis, pirmieji naujai patikrinti automobiliai su kondicionavimo sistemomis, pripildytomis R744, tikriausiai pasirodys jau 2011 m., o nuo 2014 m.
iki 2017 m. visos lengvosios transporto priemonės turės tokią sistemą. Susidomėjusieji šia
tema daugiau gali paskaityti interneto tinklapyje www.r744.com.
Straipsnis parengtas remiantis įmonių „Behr“
ir „Delphi“ pateiktais duomenimis.

INFO R MAC IJA AUTO SERVISA M S

Nemalonus kvapas, sklindantis iš kondicionavimo
sistemos
Kondicionavimas vis dažniau įvardijamas
kaip standartinė automobilio sistema. Kaip
ir įprasta, ją reikia periodiškai apžiūrėti, kad
per daug neužterštų aplinkos išskiriamu šaldikliu. Šis išgaruoja dėl plyšių ir per didelių
kuro sąnaudų, todėl padidėja kenksmingų
išmetamųjų dujų ir anglies dvideginio emisija. Be to, automobilio keleiviai gali užuosti
nemalonų kvapą – jis automobilio salone
sustiprėja pavasarį, kai kondicionavimo sistema pradeda veikti po kelių mėnesių pertraukos.
Iš kur atsiranda nemalonus kvapas, kaip
tam kelią užkerta kondicionavimo sistemos
gamintojai, kaip autoservisų darbuotojai gali
pašalinti jo priežastį? Atsakymus rasite šiame
straipsnyje.

Garintuvo priežiūra
Veikdamas garintuvas (1 nuotrauka) pasiima šilumą iš aplink cirkuliuojančio oro – jis

virusai, augalų žiedadulkės (2 nuotrauka) ir
organinės kilmės dalelės prilimpa prie drėgno
garintuvo paviršiaus ir praėjus kuriam laikui sudaro organinį gyvą kilimą. Jame verda gyvybė,
nes, kol veikia garintuvas, jo paviršius būna nuolat drėgnas, o tai – puikus mikroorganizmų
maisto šaltinis. Šio reiškinio pasekmė – užuodžiamas pelėsių ir puvėsių kvapas ore, patenkantis į automobilio saloną. Tokia problema aktuali kalbant apie patalpų vėdinimo ir
automobilių kondicionavimo sistemas.

Nemalonu, o kai
kuriems nesveika
Kartu su oru į automobilio saloną patenka
bakterijų, grybų ir įvairių mikroorganizmų,
sukeliančių nemalonų kvapą. Sveikiems žmonėms per trumpą laiką neigiamo poveikio
sveikatai nedaro. Alergiškiems yra kitaip – toks
oras gali būti čiaudulio, kosulio, akių ašarojimo
ir kitų alerginių reakcijų priežastis.

Neįmanoma išspręsti?
Nemalonaus kvapo problema, kurią sukelia garintuvo nuosėdos, aktuali kalbant
ir apie patalpų kondicionavimo sistemas.
Automobilių gamintojai jau anksčiau ži-

tema šis trukdis atsirado staiga. Iš pradžių
autoservisų darbuotojai su tuo privalėjo
kovoti patys – klientai skundėsi dėl nemalonaus kvapo, atsiradusio kartu su šaltu oru.
Tai ypač aktualu klabant apie vidutinės ir
kompaktinės klasės automobilius. Taupymo
sumetimais senesni modeliai neturėjo nuo
žiedadulkių apsaugančio filtro, taigi viskas,
kas atkeliaudavo kartu su oru, be kliūčių
patekdavo į garintuvą. Aukštesnės klasės
automobiliai su šia problema susidūrė
vėliau.
O ką apie tai mano gamintojai? Apie šią
problemą jie žino, bet netgi kalbant apie
garintuvus, skirtus aukštos klasės automobiliams, taigi – su naujoviškomis konstrukcijomis, nebuvo rastas veiksmingas sprendimas, kad nesusidarytų mikroorganizmų
sluoksnis. Jo susidarymo procesą galima
sulėtinti tik dviem būdais:
•
•

Garintuvo konstrukcija ir danga turi
gerai pašalinti susikaupusį vandenį;
Garintuvo dangos sluoksnis turi sustabdyti mikroorganizmų vystymąsi.

Pirmasis pavyzdys – garintuvai, kuriuos pagamino įmonė „Behr“, vokiečių automobilių
temperatūros reguliavimo sistemos gamintoja (aušinimo sistemos, automobilių šildymo ir

1 nuotrauka. Garintuvas. Ant jo dauginasi problemų sukeliantys mikroorganizmai. (Šaltinis – „Behr“.)

tampa šaltesnis. Papildomai ant jo kaupiasi
ore esantys vandens garai, todėl šaltas ir iš
dalies nusausintas oras pakliūva į automobilio
saloną. Su oru patekusios bakterijos, grybai,

2 nuotrauka. Daug kartų padidinta karališkosios lelijos žiedadulkė. Tarp kitko,
garintuvo paviršiuje ji sudaro gyvą kilimą, dėl kurio atsiranda nemalonus kvapas. (Šaltinis – „Krafthand“ 7/98.)

3 iliustracija. Vandens lašas ant hidrofobinio paviršiaus, kuris nenoriai sąveikauja su
vandeniu (a), ir ant hidrofilinio paviršiaus, noriai sąveikaujančiu su vandeniu (b). Dėl šios
įmonės „Behr“ garintuvų hidrofilinio paviršiaus ypatybės, išgaunamos vykstant dengimo
procesui, ant garintuvo mikroorganizmų prisikaupia per ilgesnį laiką. (Šaltinis – „Behr“.)
nojo esant tokią problemą, bet, kaip sakoma, neįvertino priešininko, tad didėjant
automobilių skaičiui su kondicionavimo sis-

kondicionavimo sistemos). Šie garintuvai padengti tam tikru sluoksniu, kuris išgautas vykstant procesui „BehrOxal“. Danga be chromo, o
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tai naudinga gamtai, be to, didesnė apsauga
nuo korozijos. Išskirtinė dangos ypatybė ta,
kad vandens lašai lengviau nuteka nuo garintuvo.

Kaip tai susiję su
nemaloniu kvapu?
Įprasto garintuvo paviršius – hidrofobinis. Ant jo paviršiaus esančio vandens lašo
drėkinimo kampo vertė (3a iliustracija) didelė,
nes vandens lašui būdingas kuo mažesnis
sąlytis su paviršiumi. Jis sunkiai nuteka nuo
vertikalaus hidrofobinio paviršiaus, o sąlyginai
didelis aukštis lemia tai, kad lašas – tai papildoma kliūtis garintuve cirkuliuojančiam orui.
Taigi vandens lašai...
•

•

•

...įtraukiami oro srovės ir patenka į
saloną, kai purškiama substancija (savaime aišku, su mikroorganizmais ir
kitais nešvarumais);
...apsunkina garintuvo šilumos kaitą
su tekančiu oru, todėl kondicionavimo sistema veikia silpniau;
...sunkiai nuteka nuo garintuvo
sienelių į vandens nutekamąjį vamzdį.

Kas nutinka su vandens lašu ant garintuvo
paviršiaus, kuris padengtas sluoksniu, gautu
vykstant procesui „BehrOxal“? Tai hidrofilinis
paviršius. Lašo drėkinimo kampas (3b iliustracija) mažas, nes vanduo lygiai pasiskirsto ant
paviršiaus. Jis lengvai nuteka nuo horizontalių
daiktų. Dėl to...
•

Yra keli garintuvų valymo būdai. Skiriasi tik
valikliai ir jo padengimo ant garintuvo paviršiaus technologija.
Priemonės garintuvams valyti skirstomos į
dvi grupes:

•
•

Dezinfekuojamosios;
Dezinfekuojamosios ir ant garintuvo paviršiaus paliekančios sluoksnį, neleidžiantį kauptis
mikroorganizmams.

Jeigu yra galimybė, verta pasidomėti, kokias bakterijas, grybus, žiedadulkes, organinės
kilmės daleles ir virusus naikina minėtos valymo priemonės. Rinkoje pirmaujantys tokių
valiklių gamintojai (pvz., „Behr Hella“, „Liqui
Moly“, „Loctite“, „Tunap“) tvirtina, kad dalis
siūlomų priemonių būna malonaus kvapo,
bet jos gali nepašalinti nešvarumų. Be to,
būtina įsitikinti, kad valiklis nekenkia plastikui
ir mūsų sveikatai.

Dėl pirmų dviejų šio paviršiaus ypatybių
garintuvas su „BehrOxal“ paviršiumi veiksmingai šaldo orą. Paskutinė ypatybė neleidžia ant
garintuvo paviršiaus kauptis nešvarumams,
taip pat mikroorganizmams, skleidžiantiems
nemalonų kvapą.
Remiantis įmonės „Behr“ tyrimų duomenimis ir palyginus dviejų garintuvų veikimo
laikotarpius (garintuvo su danga, išgauta vykstant „BehrOxal“ procesui, ir be tokios dangos)
paaiškėjo, kad garintuvas su minėta danga
apie 40 proc. veiksmingiau apsaugo nuo ne-

Manoma, kad valymo priemonę geriausia
purkšti suslėgto oro srautu (4 ir 5 nuotraukos).
Suslėgtos priemonės srovė naikina organizmus ir pašalina nešvarumų sluoksnį. Tai ypač
aktualu turint omeny priemones, padengiančias garintuvą specialiu sluoksniu, ilgam apsaugančiu nuo mikroorganizmų.
Kiek priemonės reikės, nustato valiklio gamintojas. Taip pat tai priklauso nuo garintuvo
dydžio.
Valymo priemonės aerozolio pakuotėse

Aktualijos

5 nuotrauka. Priklausomai nuo automobilio, valymo priemonei užpurkšti galima panaudoti kablio formos zondą. Tik
reikia būti atidiems, kad nepažeistumėte
glotnaus garintuvo konstrukcijos elementų paviršiaus. (Šaltinis – „Krafthand“
7/98).

Per vidines orpūtės angas įkišus aerozolio
vamzdelį su purkštuku garintuvą sunku padengti valymo priemone. Manoma, kad tokio
tipo įrangą galima naudoti ventiliacijos vamzdžiams valyti. (Ši pastaba galioja kalbant apie
aerozolio priemones, bet nesusijusi su įmonės
„Loctite“ priemone „Hygene-Spray“ – tai paaiškinama kitoje straipsnio dalyje.)

Kaip dažnai reikia
valyti garintuvą

4 nuotrauka. Kad garintuvą tinkamai
padengtume valymo priemone, geriausia naudoti suslėgto oro purkštuvą. Dažniausiai naudojamas zondas, purškiantis
vandenį vertikaliai. (Šaltinis – „Tunap“).

•

skirtos naudoti savarankiškai, o ne autoservisuose. Taip yra ne dėl valymo priemonės
kokybės, o dėl to, kad priemonės neįmanoma
užpurkšti ant garintuvo.

Priemonės, skirtos
garintuvui valyti

...beveik nėra kliūčių garintuve cirkuliuojančiam orui, taigi oro sraute
būna mažiau vandens – galima padidinti oro, tekančio per garintuvo
šonus, srauto greitį;
...beveik nėra kliūčių šilumai, sklindančiai nuo oro srauto ir garintuvo
sienelių;
...vandens garų kondensatas lengvai
nuteka nuo garintuvo į nutekamąjį
vamzdį.

•
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malonaus kvapo nei prietaisas be minėtos
dangos.
Pastebėta, kad dėl tokios konstrukcijos
sumažėja nešvarumų sluoksnis ant garintuvo
paviršiaus, bet specialistai pripažįsta, kad garintuvą reikia periodiškai valyti su valikliais.

Jeigu garintuvas reguliariai valomas tuo pačiu valikliu, būtina vadovautis gamintojo rekomendacijomis – kas pusę ar kas trejus metus.
Jei automobilio rida didelė, garintuvo valymo
laikotarpį galima sutrumpinti, nes gamintojo
nurodymai susiję su vidutine automobilio
rida. Tiesiog spręskite iš kvapo, ar jau laikas
valyti.

Garintuvo valymas
Žemiau pateiktas aprašas susijęs su valymo
priemonėmis, purškiamomis suslėgto oro
įranga. Manoma, kad toks metodas autoservisuose geriausias, nors ir gali sukelti tam tikrų
problemų.

Garintuvo džiovinimas
Reikėtų pradėti nuo šio veiksmo, jei naudojama priemonė, ant garintuvo paliekanti
sluoksnį ir apsauganti nuo mikroorganizmų.
Remiantis įmonių „Behr Hell“ ir „Liqui Moly“
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rekomendacijomis, veiksmus patartina atlikti
tokia tvarka:
•
•
•
•
•
•
•

Išjungti kondicionavimo sistemą;
Apie 2 cm praverti transporto
priemonės langą;
Oro cirkuliaciją nukreipti į išorę;
Nustatyti
aukščiausią
šildymo
temperatūrą;
Nustatyti didžiausią orpūtės galią;
Nustatyti oro pūtimo funkciją į kojas;
Užvesti variklį ir palikti veikiantį apie
10 min.

•

Jeigu
garintuvas
įmontuotas
slėptuvėje, esančioje už prietaisų skydelio (kaip daugelyje japonų gamybos automobilių), būtina:
99 Išmontuoti slėptuvę;
99 Garintuvo korpuse, pagamintame
iš plastiko, išgręžti skylę, kurios skersmuo
atitinka zondą, purškiantį valymo priemonę, – per skylę galima įkišti zondą ir
išvalyti garintuvą (7 nuotrauka).

Po automobiliu reikia pastatyti indą, į kurį
nuo garintuvo nutekės valymo priemonė (6
iliustracija). Tausokite savo sveikatą ir neleiskite, kad pašalinti nešvarumai nutekėtų ant
autoserviso grindų ir ten liktų.

7 nuotrauka. Kad būtų galima
išvalyti garintuvą, pvz., japoniškų
automobilių, plastikiniame korpuse
reikia išgręžti skylę, per kurią bus
įkištas zondas ir valomas garintuvas.
Nuotraukoje pavaizduotas pavyzdinis išmontuotas garintuvas. (Šaltinis –
„Tunap“).
6 iliustracija. Garintuvas ir vamzdelis.
Valymo priemonė nuo garintuvo turėtų
nutekėti vamzdeliu į indą, o ne ant dirbtuvių grindų. (Šaltinis – „Liqui Moly“).

Prieiga prie garintuvo
Nebūtina išmontuoti garintuvo prieš valant, tik svarbu, kad būtų patogu jį pasiekti:
reikės įkišti zondą, purškiantį valymo priemonę. Čia pateikiami keturi būdai, padėsiantys
lengviau pasiekti garintuvą priklausomai nuo
automobilio modelio:
•
•

•

Lengviausias būdas – išmontuoti filtrą, apsaugantį nuo dulkių.
Kai kuriose transporto priemonėse,
kad būtų galima pasiekti garintuvą, būtina išmontuoti nuo dulkių
apsaugantį filtrą ir orapūtę.
Kad būtų galima pasiekti garintuvą, pvz., „Citroen“, „Peugeot“ ir „Audi“
įmonės automobiliuose, būtina
išmontuoti orapūtės apsisukimo greičio reguliatorių, temperatūros jutiklį
arba kondicionavimo valdymo sistemą.

Norėdami tiksliai išgręžti skylę (kad
nepažeistumėte garintuvo ar orapūtės),
būtina tiksliai žinoti jos vietą priklausomai nuo
automobilio modelio. Pavyzdžiui, Vokietijos
įmonė „Tunap“ (Lietuvoje jos atstovybės nėra)
pateikia šablonų, padedančių išgręžti skylę
atitinkamoje garintuvo korpuso vietoje.
Sprendžiant, kokį valymo įrenginį pirkti, patariama pasirinkti gamintoją, kuris be
įrenginio ir valymo priemonės pateikia ir
išspausdintą arba įrašytą į kompaktinį diską
informaciją, kaip priklausomai nuo automobilio modelio lengviau pasiekti garintuvą, o,
tiksliau, kur išgręžti skylę. Nepakanka naudotis
rekomendacijomis tokiomis kaip „Būtina išgręžti skylę tarp garintuvo ir orapūtės. Gręždami
būkite atidūs ir nepažeiskite garintuvo arba
orapūtės.“

Garintuvo valymas
Būtina vadovautis valymo priemonės gamintojo pateikta instrukcija. Jeigu nematyti
purkštuvo zondo antgalio, norėdami tinkamai
atlikti darbą, be patirties ir intuicijos neišsiversite (žiūrėkite 8 nuotrauką).

8 nuotrauka. Kondicionavimo sistemos skersiniame pjūvyje pavaizduota rodyklė rodo vietą, kur yra
valymo priemonės purkštuvo zondo
antgalis. Tiesą sakant, garintuvą valantis darbuotojas nemato, kur tas
antgalis yra. Telieka kišti zondą vadovaujantis intuicija, ir darbą atlikti
taip, kad visas garintuvo paviršius
būtų išvalytas. (Šaltinis – „Tunap“).

Valymo įrenginys ir priemonės, kurias siūlo
įmonė „Behr Hella“.
Siūlomos dvi valymo priemonės:

„Airsept-Plus“ ir „Airsept”
Priemonės, skirtos garintuvui dezinfekuoti:
•

•

Ant garintuvo paviršiaus palieka
sluoksnį, neleidžiantį susidaryti mikroorganizmams (9 nuotrauka);
Palengvina kondensacijos procesą
ant garintuvo paviršiaus, todėl jis
veiksmingiau nuvalomas ir turi didesnę šaldymo galią.
9 nuotrauka. Valymo priemonė „Airsept-Plus“ pašalina
nešvarumus nuo išorinio garintuvo paviršiaus ir neleidžia
susidaryti mikroorganizmams:
a – ant garintuvo, nuvalyto tik
su dezinfekuojamąja priemone, vėl atsirado nešvarumų
sluoksnis, b – garintuvas, nuvalytas „Airsep-Plus“. Garintuvai – po vienodo eksploatacijos laikotarpio. (Šaltinis – „Behr
Hella Service“).

Aktualijos
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16 nuotrauka. Įmonės
„Liqui Molly“ priemonė „Klimaanlage-Reiniger“, skirta kondicionavimo įrangai valyti.
„Klimaanlage-Reiniger“ priemone automobilio savininkas gali
naudotis savarankiškai. (Šaltinis – „Liqui
Molly“).

arba 5 l pakuotėse (13 pav). Garintuvui padengti skirtas pistoletas veikia dėl suslėgto
oro (14 nuotrauka), turi lankstų purkštuvo
zondą (15 nuotrauka). Išvalyti vieną kartą užtrunka apie 4 min. Be to, pridedama ir
aerozolinė priemonė „Klimaanlagen-Reiniger“
10 nuotrauka. Įmonės „Behr hella
Service“ valymo priemonė garintuvams valyti: a – „Airsept-Plus“ arba
„Airsept“ pneumatiniam purkštuvui,
b – „Airsept“, skirta naudoti patiems
automobilių savininkams. (Šaltinis –
„Behr Hella Service“.)

17 nuotrauka. Įmonės
„Loctite“ priemonė
„Hygene-Spray“ yra
dujų būsenos ir naikina
mikroorganizmus, esančius ore bei ant paviršių.
(Šaltinis – „Loctite“).

12 nuotrauka. Išdžiovintas garintuvas turi būti padengtas„Airsept“
arba „Airsept-Plus“ priemone.

11 nuotrauka. Komplektas garintuvams valyti, skirtas profesionalams. Naudojamos priemonės
„Airsept“ arba „Airsept-Plus“. Komplekto sudėtyje yra vamzdelis, sujungiamas su valymo priemonės indeliu,
purškiamasis zondas, suslėgto oro
slėgio reduktorius (oras paimamas
iš tinklo, įsisavinančio suslėgtą orą),
purškiamasis pistoletas ir du indeliai
su„Airsept-Plus“ priemone. (Šaltinis –
„Behr Hella Service“).

„Airsept-Plus“ siūloma naudoti tik autoservisuose (10 nuotrauka), o „Airsept“ skirta
naudoti tiek meistrams, tiek mėgėjams. Autoservisams įmonė „Behr Hella“ siūlo komplektą, skirtą valymo priemonę purkšti ant
garintuvo (11 nuotrauka), taip pat lankstų
zondą (nuotraukoje neparodytas). Garintuvui
nuvalyti vieną kartą reikia vienos „Airsept-Plus“
pakuotės, kurios tūris – 120 ml (12 nuotrauka).

13 nuotrauka. Įmonė
„Liqui Molly“ autoservisams siūlo valymo
priemonę ,,Klimaanlage-Reiniger“ garintuvui ir kondicionavimo
įrangai valyti ir apsaugoti. Pakuotės tūris –
5 l. (Šaltinis – „Liqui Molly“).
14 nuotrauka.
Įrenginys, kurį
siūlo įmonė
„Liqui Molly“,
skirtas automobilių autoservisams. Jis ant
garintuvo paviršiaus paskirsto valymo
priemonę. Veikia dėl suslėgto oro –
slėgis siekia nuo 0,4 MPa iki 1,2 MPa.
Inde, skirtame valymo priemonei,
telpa 1,2 l. (Šaltinis – „Liqui Molly“).
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Jeigu dezinfekuojamas garintuvas ir automobilio vidus, tai...
•

•
•

Priemonė „Klimaanlage-Reiniger“:
Dezinfekuoja garintuvo paviršių;
Ant garintuvo paviršiaus palieka
apsauginį sluoksnį, neleidžiantį susidaryti mikroorganizmams.
Valymo priemonė autoservisams siūloma 1 l

Priemonė „Hygene-Spray“ (17 nuotrauka) gali būti naudojama ir meistrų, ir pačių
automobilių savininkų. Veiksmingai naikina
bakterijas, mikroorganizmus, skatinančius
rūgimą, lipidinius virusus (sukeliančius bėrimą
ir gripą), mieles ir grybus, kurie yra ore arba ant
garintuvo paviršiaus. Vienos pakuotės užtenka
50 m3 oro išvalyti. Valiklis skleidžia eukaliptų ir
mentolio aromatą.

•
•

Valymo įrenginys ir
priemonės, kurias siūlo
įmonė „Liqui Molly“
•
•

Įmonės „Loctite“
priemonė, skirta
garintuvams valyti

•
15 nuotrauka. Įmonės „Liqui Molly“
įrenginys, skirtas kondicionavimo
sistemai valyti. Įmontuotas lankstus
1 m ilgio vamzdelis su purkštuku.
(Šaltinis – „Liqui Molly“).

•

...išvalomi paviršiai automobilio viduje (pvz., išsiurbiami);
...uždaromi langai;
...nustatoma vidinė oro cirkuliacija ir
atidaromos visos jo išeigos;
...užvedamas variklis ir įjungiamas
kondicionavimas;
...tarp priekinės ir galinės sėdynės pastatoma priemonės„Hygyne-Spray“
dėžutė (prieš tai papurtyta) su nustatytu vožtuvu, kad būtų galima
išpurkšti visą pakuotės turinį (18 nuotrauka);
...išlipama iš automobilio, uždaromos
durys ir pasklidusioms dujoms leidžiama veikti apie 15 min.
Pabaigus valyti, atidaromos visos durys ir išvėdinamas salonas.
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pinigai. Išimtis – kai automobilis eksploatuojamas smarkiai apdulkėjusiais keliais ar, tarkim,
statybose.
Nuo dulkių apsaugantį filtrą rekomenduojama keisti į filtrą su aktyviosios anglies
įdėklu, jeigu toks tinka jūsų automobiliui.
Filtro su aktyviosios anglies įdėklu privalumas tas, kad jis sulaiko kenksmingus
išmetamųjų dujų komponentus, galinčius
patekti į saloną, o įprastas apsaugantis nuo
dulkių filtras minėtų dujų komponentų ne-

18 iliustracija. Įmonės „Loctite“ priemonę „Hygene – Spray“ galima išpurkšti vienu
kartu nuspaudus vožtuvą iki galo (a) arba daug kartų mažesnėmis dozėmis spaudžiant vožtuvo mygtuką iki pusės (b). (Šaltinis – „Loctite“).

20 nuotrauka. Mikroorganizmai, bakterijos ir grybai gali būti pašalinti nuo
paviršiaus, pvz., įmonės „Tunap“ priemone „Contra Sept 175“ (a). Priemonei
paskirstyti naudojami aukšto slėgio
purkštuvai (b). (Šaltinis – „Tunap“).

sulaiko. Taigi naudojant filtrą su aktyviosios
anglies įdėklu dyzelinio variklio išmetamųjų
dujų kvapas būna mažiau kenksmingas. Tai
naudinga vairuojant mieste. Deja, tokie filtrai
daug brangesni nei be įdėklo.

Sunkvežimių šaldytuvų
valymas
19 nuotrauka. Sunkvežimiuose, gabenančiuose produktus šaldytuvuose, laikui bėgant atsiranda mikroorganizmų (a), tokių pat kaip ant garintuvo paviršiaus. Taigi
būtina periodiškai valyti (b). (Šaltinis – „Tunap“).

Priemonę „Hygene-Spay“galima naudoti
butuose ir biuruose. Purkšti reikėtų tam tikrose patalpų vietose (18 iliustracija).
„Hygene-Spray“ privalumas tas, kad galima nuvalyti garintuvo ir salono vidaus
paviršius. Trūkumas – mechaniškai nenuvalo nešvarumų nuo garintuvo. Tai veiksminga priemonė, bet su sąlyga, kad bus
naudojama reguliariai (laikantis gamintojo
rekomendacijų) – tik tuo atveju apsaugos
garintuvą nuo nešvarumų.

Kada keisti nuo dulkių
saugantį filtrą

Tai panašu į garintuvų valymą. Valyti sunkvežimių erdves, kur laikomi kroviniai, reikia dėl tų pačių veiksnių – žiūrėkite
19 nuotrauką. Įrenginys ir priemonė, skirta
sunkvežimių erdvėms, kur laikomi kroviniai,
valyti, pavaizduota 20 nuotraukoje.

Filtrą patartina keisti kiekvieną kartą išvalius garintuvą. Siūloma laikytis gamintojo
rekomendacijų, kas kiek laiko tai reikia daryti.
Kada keisti, sprendžiama iš filtro nukritusio
slėgio, kurio negalima išmatuoti autoservisuose – nustatomas nurodžius automobilio
ridą. Iš anksto keisti neverta – tai veltui išmesti

Aktualijos
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Stabdžių disko darbinio
paviršiaus storio matavimai ir jo
skirtumai

Kaip išmatuoti
darbinio paviršiaus
storį
Taisyklingai išmatuoti galima tik su specialiu slankmačiu, pvz., įmonės ATE (1 pav.).
Slankmačių siūlo ir kitos įmonės. Palyginti su
įprastu šis kiek kitoks:
•

•

Turi matavimo kojeles (3 ir 4, 1 pav.) – patogiau išmatuoti vietas, labai nutolusias nuo
stabdžių disko darbinio paviršiaus išorinės
briaunos.
Matavimo kojelės – su ašmenimis (2), tad
galima taisyklingai išmatuoti stabdžių disko darbinio paviršiaus storį, nors paviršiuje
yra briauna. To neįmanoma padaryti su paprastu slankmačiu.

Kaip vieną kartą išmatuoti stabdžių
disko darbinio paviršiaus storį.
1. Lengvai atsukite varžtą (8), skirtą slankikliui
su Nonijaus skale užfiksuoti.
2. Atstumkite matavimo kojeles (3 ir 4) vieną
nuo kitos, kad atstumas tarp jų būtų didesnis nei stabdžių disko darbinio paviršiaus
storis, kuris bus matuojamas. Judanti matavimo kojelė (3) turi būti pastumta, kad susidurtų su slankikliu (5) ir jį nustumtų.
3. Įsidėmėkite, kai judanti matavimo kojelė
(3) bus pristumta prie stabilios kojelės (4),
slankiklį su Nonijaus skale (5) stums atrama
(6). Prieš matuojant būtina atgal nustumti
judančią matavimo kojelę (3) kartu su slan-
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kikliu su Nonijaus skale (5), kad priglaudus
judančią matavimo kojelę (3) prie stabdžių
disko paviršiaus slankiklis su Nonijaus skale
(5) liniuotėje (7) nurodytų taisyklingą stabdžių disko darbinio paviršiaus matuojamojo storio vertę.
4. Matavimo kojeles priglauskite prie stabdžių
disko darbinio paviršiaus.
5. Stabilios matavimo kojelės (4) ašmenis (2)
prispauskite prie stabdžių disko darbinio
paviršiaus.

Aktualijos

1 pav. Taisyklingai išmatuoti galima tik su specialiu slankmačiu −
tokiu, kokį siūlo įmonė ATE. Paveiksliuke pavaizduoti elementai: 1 − stabdžių disko darbinis paviršius, 2 – matavimo kojelių
ašmenys, 3 – judanti matavimo kojelė, 4 – stabili matavimo
kojelė, 5 – slankiklis su Nonijaus skale, 6 – atrama, 7 – slankmačio skalė, 8 – slankiklio su Nonijaus skale fiksavimo varžtas.

6. Slankmatį laikykite taip, kad linija, jungianti
ašmenis (2), būtų statmena darbiniam paviršiui. Priglauskite prie stabdžių disko darbinio paviršiaus judančios matavimo kojelės (3) ašmenis (2), kaip parodyta 1 pav. Jei
matuosite kitaip, gausite didesnį rezultatą,
nei yra iš tikrųjų.
7. Priglaudus judančią matavimo kojelę (3)
prie stabdžių disko darbinio paviršiaus,

slankiklis su Nonijaus skale (5) slankmačio
skalėje nurodys paviršiaus storį (nepamirškite 2 punkto nurodymo). Šią storio vertę
galima nustatyti 0,1 mm tikslumu.
8. Norint išsaugoti matavimo rezultatą slankmačio skalėje, būtina užsukti tvirtinimo
varžtą (8), skirtą slankikliui su Nonijaus skale
užfiksuoti.
9. Baigę matuoti nuimkite slankmatį nuo
stabdžių disko. Pirmiausia atgal nustumkite
judančią matavimo kojelę (3) nuo stabdžių
disko darbinio paviršiaus, tada jau galima
nuimti slankmatį – stabdžių disko paviršiaus briauna netrukdys. Jeigu pamatavę
užsukote varžtą (8), tai stabdžių disko darbinio paviršiaus matmenys bus išsaugoti
slankmačio skalėje.
Išmatuotą stabdžių disko darbinio paviršiaus storį palyginkite su gamintojo pateiktais
duomenimis arba, jeigu jų nėra, − su straipsnyje pateiktos lentelės duomenimis. Jei...
• ...norite sužinoti eksploatuojamo stabdžių
disko storį, lentelėje žiūrėkite minimalų
leistiną stabdžių disko darbinio paviršiaus
storį Bmin (mm).
• ...norite sužinoti eksploatuojamo stabdžių
disko storį, bet diskas tekintas ir šlifuotas,
tai lentelėje žiūrėkite minimalų leistiną
stabdžių disko darbinio paviršiaus storį apdirbus B0br/min (mm).
Stabdžių disko darbinio paviršiaus storį būtina išmatuoti keliose vietose – pradėkite nuo
krašto, stumkite išilgai jo apsisukimo ašies
spinduliui. Iš stabdžių disko matmenų galėsite
įvertinti jo susidėvėjimo laipsnį ir patikrinti, kaip
kinta storis spindulio link.

INFO R MAC IJA AUTO SERVISA M S

Labai dėkojame už pateiktą medžiagą, nuotraukas ir konsultacijas: Stefanui Myškovskiui, Arnoldui Bialosovui („Gutmann Messtechnik“, Lenkija), Magdalenai Klich (ATE), Rafalui Kobza
(„Liqui Moly“), Michalui Lyzinskiui („Federal-Mogul / Ferodo“), Piotrui Pyrcei („TRW Automotive Aftermarket“).

STABDŽIŲ DISKO DARBINIO PAVIRŠIAUS BŪDINGI
STORIAI
Naujo stabdžių disko
darbinio paviršiaus
storis Bnom (mm)

Minimalus leistinas
stabdžių disko darbinio
paviršiaus storis apdirbus Bobr. / min (mm)

Minimalus leistinas
stabdžių disko darbinio
paviršiaus storis B min
(mm)

5

4,5

**

9

8

**

9,5

8,5

**

10

9

8,5

10,5

9,5

8,5

11

10

9

12

11

10

12,7

11,7

10,7

13

12

11

16

15

14

19 *

18

17

20 *

19

18

22 *

21

20

24 *

23

22

26 *

25

24

32 *

31

30

Kaip nustatyti stabdžių disko darbinio
paviršiaus storio skirtumą
Darbinė stabdžių disko dalis gali būti šiek
tiek nusidėvėjusi, gali nebūti ašinio mušimo,
bet, jei įvairiose vietose storis skirtingas, atsiras stabdymo momento pulsacija „šaltai“ (žr.
praėjusi žurnalo numerį). Leistinas stabdžių
disko darbinio paviršiaus storis yra nuo 0,01
iki 0,02 mm. Kadangi stabdžių disko darbinio
paviršiaus storio skirtumai nuo 0,012 iki 0,015
mm, remiantis stabdžių diskų gamintojų duomenimis, tai jau gali sukelti stabdymo momento pulsaciją, tad matuojama 0,001 mm
tikslumu. Tokiam tikslumui nustatyti turi būti
naudojamas specialus jutiklio įrenginys, kurio
autoservisai dažniausiai neturi (3 pav.).

3 pav. Įrenginys, kurį siūlo įmonė ATE, skirtas ašinio mušimo ir
išmontuotų stabdžių diskų darbinio paviršiaus storio skirtumams matuoti. (Šaltinis – „Continental Tevs A. G.“).

Galima naudoti paprastą mikrometrą
(4 pav.), bet gauti duomenys gali būti netikslūs (jo standartas – 0,01 mm), taigi storio skirtumai liks neišmatuoti.

Pastabos: (*) Ventiliuojamieji diskai. (**) Būtina atsižvelgti į vertę, kurią pateikė transporto priemonės gamintojas.

Kai kurios įmonės paženklina stabdžių darbinį paviršių – galima vizualiai įvertinti jo storį (žiūrėkite 2 pav).

4 pav. Stabdžių disko darbinio paviršiaus storio skirtumą galima
pabandyti išmatuoti su mikrometriniu varžtu. (Šaltinis – „Continental Teves A. G.“).

2 pav. Kad būtų galima greitai įvertinti stabdžių disko darbinio paviršiaus storį, įmonė „Brembo“ naudoja ženklinimą „Brembo Easy
Check“ („Paprastas patikrinimas pagal „Brembo“). Jeigu ant stabdžių disko darbinio paviršiaus matome 2 įgrąžas (a), tai reiškia, kad
jo storis tinkamas. Jei matome tik 1 įgrąžą (b) − vadinasi, reikia išmatuoti stabdžių disko darbinį paviršių. Jeigu nematome nė vienos
įgrąžos (c), stabdžių diską būtina pakeisti. (Šaltinis – „Brembo“ S. p. A.).

Norint įvertinti stabdžių disko storio skirtumus, būtina išilgai stabdžių disko perimetro,
10–15 mm nuo išorinio stabdžių disko krašto,
išmatuoti nuo 12 iki 15 kartų. Negalima pamiršti: jeigu yra stabdžių disko darbinio paviršiaus storio skirtumų, tai jie nustatomi esant
stabdžių disko darbinio paviršiaus ašiniam
mušimui.
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10 klausimų
apie stabdžių trinkeles
Praėjusiame mūsų žurnalo numeryje pasirodžius straipsniams apie aušinimo ir langų skysčius iš klientų sulaukėme nemažai teigiamų atsiliepimų. Kadangi informacija buvo naudinga, ir žmonės susidomėjo, šiame numeryje nusprendėme pateikti profesionalų atsakymus į mūsų klientų dažniausiai užduodamus klausimus
apie stabdžių trinkeles ir automobilines alyvas.
Pirmiausia pakalbėkime apie stabdžių trinkeles. Norėjome išgirsti profesionalius atsakymus, tad kreipėmės į „Fomar Borg Automotive S. A.“ atstovus ir paprašėme
jų pagalbos. „Fomar Borg Automotive S. A.“ turi ilgą gamybos patirtį, gamina skandinaviškos kokybės produktus, be to, tiekia žinomiems automobilių gamintojams („Volvo“, „Saab“, „Fiat“, „Ford“ ir „GM“) stabdžių trinkeles bei antdėklus. Taigi mums tikrai labai pasisekė, kad į klausimus maloniai sutiko atsakyti „Fomar Borg
Automotive S. A.“ techninio skyriaus specialistas Dominikas Maciejewskis.
Kaip ir iš ko gaminamos stabdžių
trinkelės ir kokios jų pagrindinės
sudedamosios dalys?
Stabdžių trinkelės gaminamos presuojant
jas karštoje temperatūroje. Tada papildomai
apdorojamos termiškai ir šlifuojamos, dažomos bei pakuojamos. Trinkelėms gaminti
naudojamos medžiagos be asbesto ir švino –
„non-asbestos organic“ grupės. Sudedamosios dalys: rišamoji medžiaga, trinties modifikatoriai, organiniai ir neorganiniai pluoštai,
milteliai ir metalo pluoštai, mineraliniai ir organiniai papildiniai.

Ar keičiant stabdžių trinkeles būtina
pakeisti ir stabdžių diskus?
Stabdžių diskai privalo būti keičiami su
stabdžių trinkelėmis, kai:
Jų storis minimalus arba beveik minimalus;
Matomas daugiau nei 1 mm iškilimas;
Stabdžių disko paviršiuje matyti gilūs grioveliai arba jis sutrūkinėjęs.

Dėl kokių priežasčių stabdžių trinkelės
cypia?
Priežastys gali būti šios:

Ar skiriasi originalių ir atsarginių
trinkelių gamybos technologija?
Iš esmės originalių atsarginių automobilių
dalių gamintojai stabdžių trinkelėms gaminti
naudoja tas pačias papildomas technologines
kaip ir kiti: atliekamas vadinamasis „schorchingas“ (paviršius padeginamas specialiomis medžiagomis aukštoje temperatūroje) ir (arba)
paviršius padengiamas specialiomis medžiagomis esant standartinei temperatūrai (priklausomai nuo reikalavimų konkrečios rūšies
stabdžių trinkelėms). Taigi pagrindiniai gamybos skirtumai gali būti tokie:
Stabdžių trinkelių cheminė sudėtis;
Kitaip išgraviruota plieno plokštė, sustiprinanti stabdžių trinkelės stabdymo paviršiaus
sukibimą su korpusu. Arba kitokia plokštės pagrindo apdaila.

Kaip dažnai reikia keisti priekines ir
galines stabdžių trinkeles?
Iš praktikos žinome, kad priekinės stabdžių
trinkelės turėtų būti keičiamos maždaug tris
kartus dažniau nei galinės. Kaip greitai nusidėvi trinkelės, priklauso nuo vairavimo stiliaus,
stabdymo greičio, šlifavimo temperatūros,
naudojimo vietos (ar daugiau važinėjama
mieste, ar kalnuose, ar greitkeliais).

58

Aktualijos

Stabdant išnaudojamas ne visas trinkelės
stabdymo paviršius;
Stabdžių disko korozija, atsiradusi automobiliui ilgai stovint;
Jei stabdoma pernelyg švelniai ir ilgai automobiliui riedant laisva pavara (taip stabdant
trinkelė nepakankamai stipriai prispaudžiama
prie stabdžių disko, tad pradeda vibruoti nuo
trinties ir skleidžia specifinį cypimo garsą);
Susidėvėjęs stabdymo paviršius;
Stabdžių diskų mušimas, nelygus stabdžių
diskų paviršius;
Nesandari apsauga nuo vandens, purvo ir
dulkių, patenkančių ant stabdymo paviršiaus;
Grioveliai ant stabdžių disko paviršiaus, atsiradę jam nusidėvėjus ir likę, jei keičiant diskus
jie nenušlifuojami;
Nusidėvėjusios stabdžių trinkelės (akustinis
daviklis informuoja apie tai).

Kodėl stabdant nuo kai kurių stabdžių
trinkelių pajuoduoja stabdžių diskai
ir lieti ratlankiai? Ar tai reiškia, kad
tokios trinkelės nekokybiškos?
Ratlankiai išpurvinami dėl stabdžių trinkelių cheminės sudėties. Iš to negalime spręsti
apie trinkelių kokybę, nusidėvėjimą ar stabdymo veiksmingumą. Tai tiesiog išpurvinti
ratlankiai.

Kokius sertifikatus privalo turėti
kokybiškų stabdžių trinkelių
gamintojai, kad jų produkciją galima
būtų pardavinėti Europos Sąjungos
šalyse?
Būtina, kad trinkelės atitiktų EKG ir ONZ R90
homologacijos standartus.

Ką iš tokių sertifikatų pirkėjas gali
spręsti apie produkciją?
EKG ir ONZ R90 homologacija patvirtina
tai, kad stabdžių trinkelės atitinka saugos reikalavimus ir saugiai veiks įvairiomis stabdymo
sąlygomis.

Kuo gali skirtis įvairių gamintojų
trinkelės, skirtos to paties modelio
automobiliams? Kodėl toks didelis
kainų skirtumas?
Yra keletas stabdymo mišinio sudėčių (pavyzdžiui, kaina smarkiai priklauso nuo metalo
kiekio stabdžių trinkelių mišinyje). Ttrinkelės
gali būti:
Be metalo;
Su trupučiu metalo;
Pusiau metalinės.
Kainų skirtumų priežastys gali būti šios:
Stabdžių trinkelių mišinio skirtumai ir sudėtis;
Gaminimo kaštai;
Išteklių ir gaminimo medžiagų pirkimo kainos.

Kaip pirkėjas galėtų atskirti kokybiškas
stabdžių trinkeles nuo nekokybiškų?
Neįmanoma vizualiai atskirti geros ir prastesnės kokybės stabdžių trinkelių. Kokybei
nustatyti atliekama daugybė mechaninių, nusidėvėjimo, stabdymo jautrumo tyrimų, atliekami bandymai kelyje ir pan.

T I E KĖ J A I I R PRODU KTAI

Atėjo eilė pakalbėti ir apie automobilines alyvas. Surinkome dažniausiai klientų
užduodamus klausimus ir paprašėme išsamiai atsakyti šios srities specialisto
Dariaus Šeštakausko, dirbančio UAB „P. Markevičius ir Ko“.

10 klausimų
apie automobilines alyvas
1. Kuo skiriasi sintetinė, mineralinė ir

pusiau sintetinė alyvos? Kaip ir iš ko jos
gaminamos?

Naftos gavyba

}
Naftos perdirbimas –
atmosferinė + vakuuminė
distiliacija

}

Bazinės frakcijos valymas
tirpikliais

I grupės bazinės alyvos

IV grupės bazinės alyvos
(Polialfaolefinai iš eteno
(etileno) dujų molekulių
cheminės sintezės)
2 pav. Bazinių alyvų gamyba cheminės sintezės būdu.

distiliacijos ir valymo procesai. Naudojant geresnį valymą, skaidymą ir prisotinimą vandeniliu gaunamos vis švaresnės ir stabilesnės, bet vis mažesnio
klampumo bazinės alyvos. Ar galima tokias iš
naftos gautas dirbtinai išgrynintas ir modifikuotos sudėties, pvz., III grupės, bazines alyvas
jau vadinti sintetinėmis? Nuo ko tai priklauso?
Nepaisant visų vykusių ginčų tarp bazinių
alyvų gamintojų ir pačių bazinių alyvų savybių
skirtumų, jokio kito, išskyrus API, bazinių alyvų
skirstymo tiesiog nėra.
Nors savo savybėmis toli gražu neprilygsta IV ir V grupės bazinėms alyvoms, bet dėl

Grupė Alyvos gamybos būdas

}

Dalinis vaško pašalinimas ir
prisotinimas vandenilio

}
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labai! Paklausite, o koks gi skirtumas, kokia sudėtis, jeigu alyvos tiksliai atitinka tokias pačias
specifikacijas? Vadinasi, yra tokios pačios kokybės? Deja ne, kalbant apie kokybę skirtumas
gali būti labai ryškus ir vienodomis specifikacijomis čia neprisidengsi. Reikia neužmiršti labai
svarbaus dalyko -bet kuri specifikacija nurodo
tik minimalius, o ne maksimalius variklio gamintojo reikalavimus. Be to, paprastai toks
atitikimas nustatomas trumpalaikių stendinių,
o ne ilgalaikių lauko bandymų pagalba. Dauguma pigiausių alyvų atitinka tik minimalius
standarto reikalavimus ir neturi jokio arba tik
minimalų rezervą, todėl neužtikrina tinkamo
veikimo nuolat pasikartojančiose nestandartinėse situacijose, pvz.: nuolatinis užvedimas
žemoje temperatūroje, klampumo praradimas ir tepimo sistemos slėgio kritimas dėl
perkaitimo grūstyje ar/ir kuro patekimo ir pan.
Ne paslaptis, kad dauguma alyvų gamintojų
patys negamina jokių sudėtinių tepimo alyvų

Klampos
indeksas

Sieros kiekis Koncentracija /
(proc.)
prisotinimas (proc.)

Įprastas, mineralinės alyvos valymas
tirpikliais

< 120

> 0,03

II

Mineralinės alyvos hidrokrekingas ir
dalinis vaško pašalinimas

< 120

</= 0,03

>/= 90

III

Pilnas mineralinės alyvos hidrokrekingas
ir katalitinis vaško pašalinimas

< 0,03

> 90

IV

Cheminė sintezė (polialfaolefinai – PAO)

> 140

0

100

V

Cheminė sintezė, visos kitos bazinės
alyvos (esteriai, polialkilenglikoliai,
silikonai ir kt.)

Priklausomai
nuo paskirties

Priklausomai
nuo paskirties

100

III grupės bazinės alyvos

1 pav. Bazinės alyvos gamyba iš naftos.

V grupės bazinės alyvos
(poliglikoliai, esteriai,
silikonai ir t. t.)

I

II grupės bazinės alyvos
Pilnas vaško pašalinimas ir
prisotinimas vandenilio

labiausiai chemiškai ir fiziškai transformuotos
pradinės mineralinės sudėties, III grupės bazinės alyvos gali būti vadinamos sintetinėms, o
gamintojams nedraudžiama naudoti šio „magiško“ žodžio alyvos prekybiniame apibūdinime. Tai yra labai svarbus aspektas, nes tuomet
jau aišku, kad pats užrašas „Fully Synthetic“ dar
negarantuoja, kad alyvoje yra naudojamos tik
cheminės sintezės būdu sukurtos, o ne iš išgrynintos naftos gautos bazinės alyvos.
Taigi į klausimą, ar skiriasi pagal sudėtį „sintetinės“ alyvos, nekalbant apie kitas, manau,
jau galite atsakyti ir patys. O ar nuo alyvos sudėties gali priklausyti jos kaina? Be abejo, net

}

Cheminės sintezės
procesas

}

Iš tikrųjų tai labai plati tema, todėl gali neužtekti tik kelių sakinių. Tikiuosi, dauguma
vairuotojų jau žino, kad šiuolaikinės tepimo
alyvos – sudėtingos cheminės medžiagos,
kurias sudaro bazinių alyvų ir specialių funkcinių priedų mišinys. Iš tiesų alyvų skirstymas į
„sintetines“, „pusiau sintetines“ ar „mineralines“
tarp vairuotojų dar yra labai populiarus, o daugumos sąmonėje tokį skirstymą lemia ant alyvos pakuotės nurodomi jos prekybinio apibūdinimo, pvz., „Fully Synthetic“, „Semi Synthetic“
ar „Multigrade“, ir (ar) jos SAE klampumo, pvz.,
5W-40, 10W-40 ar 15W-40, deriniai. Atrodo,
viskas labai paprasta: tarkim, apsisprendžiau
„palepinti“ savo automobilį „sintetika“ – prašau, renkuosi patį pigiausią derinio „Fully Synthetic“ su „SAE 5W-40“ ar „5W-30“ klampumu
variantą ir viskas – „paskutinis technikos žodis“
jau variklyje. Ar tikrai visos „sintetinės“ alyvos
vienodos? Ar atsakėte sau į klausimą, kodėl
skiriasi visiškai vienodas specifikacijas turinčių
alyvų kainos? Šiems atsakymams reikia turėti
daugiau informacijos nei daugumos „pigiausių“ alyvų gamintojų pateiktas tradicinis pa-

aiškinimas: „Mes gaminame tokios pačios kokybės, bet pigesnę alyvą, nes neturime tokių
didelių reklamos išlaidų.“ Ką galima atsakyti į
tokį argumentą?
Kadangi alyvos kokybę dauguma sieja su
bazinės alyvos sudėtimi, tai ir panagrinėkime
bendrus pagrindinių bazinių alyvų gamybos
principus bei API (Amerikos naftos instituto)
bazinių alyvų grupių skirtumus, ir daugumą
atsakymų rasime patys.
„Klasikiniu“ vertinimu mineralinės bazinės
alyvos žaliava – „žalia“ nafta, tačiau šiuolaikinės
bazinių alyvų gamybos iš naftos technologijos
yra ilgi ir labai sudėtingi

3 pav. API Bazinių alyvų grupės.

> 120

< 90

TIEKĖ JA I IR P RO DUKTA I
4 pav. I, II, III, ir IV grupių bazinės alyvos savybių palyginimas.

Grupė

Atsparumas oksidacijai ir lakumui,
stabilumas

Skiedimo
savybės

Takumas
Vidinė trintis
žemoje
temperatūroje

Santykinė
kaina

I

Blogas

Puikios

Blogas

Didelė

1

II

Vidutinis

Geros

Vidutinis

Vidutinė

1,2

III

Geras

Vidutinės

Geras

Maža

1,5

IV

Puikus

Blogos

Puikus

Labai maža

Nuo 4 iki 10

Pastaba. Visos I, II, III ir IV grupių bazinės alyvos gali būti maišomos tarpusavyje. Vieninteliai IV (PAO) grupės trūkumai: normaliomis sąlygomis tokioje
alyvoje prastai tirpsta priedai, be to, gana aukšta gamybos savikaina.

komponentų, o savo gamyklose tik sumaišo
juos pagal atitinkamos specifikacijos „receptūras“. Neretai tokios alyvos net nėra „gyvai“ testuotos mechanizmų gamintojų laboratorijose,
nes tai nemažai kainuoja, todėl tokios alyvos
geriausiu atveju yra tik standartinės „kopijos“.
Yra toks posakis: „Visada atsiras kažkas, kas
pagamins ką nors blogiau ir pasiūlys pirkti tai
pigiau“, todėl niekam nelinkiu tapti tokių gamintojų vergais. Alyvas su didžiausiu kokybės
rezervu gali pasiūlyti tik tie gamintojai, kurie
patys jas kuria ir tobulina kiekvieną dieną, o
diegdami naujoves „įteisina“ vis aukštesnius
pramoninių specifikacijų reikalavimus. Tarp
tokių gamintojų lyderių išskirčiau „ExxonMobil“ korporaciją, kurios gaminamomis tepimo medžiagomis Lietuvoje prekiaujama jau
beveik 18 metų, dar nuo tada kai ji vadinosi
„Mobil Oil“. Kitaip nei dauguma gamintojų, ši
bendrovė visuomet siekia būti kokybiškų tepimo medžiagų rinkos lyderiu, nes pati valdo
visą gavybos ir gamybos grandinę, nuolat
investuoja į žaliavų paiešką, geresnių savybių
bazinių alyvų ir priedų kūrimą, tepimo alyvų
ir tepalų gamybos technologijas. Norėdama
išskirti, pagal savo naujausias patentuotas
technologijas gaminamas, visiškai sintetines
variklines alyvas, bendrovė, jau daugiau nei
35 metus jas žymi „Mobil 1“ prekiniu ženklu.
Šiandien tai yra 7 kartos „Mobil 1“ alyvos, o
jų sudėtyje yra tik pačios „ExxonMobil“ gaminamos keturių rūšių 100 % sintetinės, iš kurių
didžiausią dalį sudaro IV (PAO) grupė, bazinės
alyvos ir originalus „SuperSyn“ priedų rinkinys.
Šių alyvų sudėtys yra patentuotos, todėl galite
būti tikri - joks kitas gamintojas negamina tokios sudėties alyvų.
Taigi rinkdamiesi pigiausią, tegu ir „Fully
Synthetic“ alyvą savo automobilio varikliui,
neapgaudinėkite savęs, kad įsigyjate aukščiausios technologijos produktą, nes galbūt
esate tik kokio nors „eksperimento“ dalyvis.

2. Kokie pokyčiai vyksta ar yra numatomi artimiausioje ateityje kalbant apie
variklinės alyvos gamybą?

Kalbant apie dabartines ir ateities tendencijas, reikia pripažinti, kad variklių gamintojų reikalavimai tepimo alyvoms nuolat griežtėja, todėl ir alyvų gamintojai yra priversti naudoti vis
aukštesnės kokybės sudėtines dalis. Ypač tai

visi pajuto įsigaliojus „Euro 4“ variklių aplinkos
taršos apribojimams, techniškai pakeitusiems
automobilių, ypač dyzelinių, išmetamųjų dujų
sistemas. Šie pokyčiai tiesiogiai palietė ir cheminę alyvų sudėtį, todėl, kad joms degant
išsiskirtų mažiau kietųjų suodžių dalelių, azoto oksidų ir kitų kenksmingų medžiagų, visų
pirma buvo visiškai atsisakyta naudoti iki šiol
populiariausias I grupės bazines alyvas, nes
jose sieros ir kitų priemaišų kiekis neribojamas.
Antra, buvo pakeista ir standartinių priedų
rinkinių sudėtis, nes dalis jų turėjo neleistinai
didelį tos pačios sieros, fosforo ir pelenų kiekį.
Be abejo, kad po tokių pokyčių, šiuolaikinės
variklių alyvos gamybos technologijos pakėlė
jų minimalų kokybės lygį, nors pakilo ir jų savikaina. Kitas labai svarbus pokytis yra tai, kad
palaipsniui mažės, o ateityje, matyt, ir visai nebeliks, vadinamųjų mineralinių variklinių alyvų
poreikio. Buvo sukurtos ir naujos tarptautinių
standartų specifikacijos šioms mažo peleningumo (angl. „low SAP‘s“) alyvoms: europinėms
lengvųjų automobilių alyvoms „AEA C1“, „C2“,
„C3“ ir „C4“ ir komerciniams - „ACEA E6“ bei „E9“,
taip pat JAV komercinių automobilių alyvoms
„API CJ-4“.

3. Ar galima maišyti variklyje ar

pavarų dėžėje esančią sintetinę alyvą
su pusiau sintetine arba mineraline? O
ar galima maišyti skirtingų gamintojų
panašios specifikacijos alyvą? Jei taip,
kokiu santykiu?

Jeigu aplinkybės verčia, tai daryti galima.
Svarbu, kad maišomos alyvos būtų tos pačios
paskirties ir jų specifikacijos nebūtų žemesnės
nei rekomenduoja variklio ar pavarų dėžės
gamintojas. Maišymas ir maišymo santykis
yra išspręstas specifikacijų atitikimo sąlygose.
Neužmirškite, kad žemesnės kokybės alyva sumažina ir bendrą mišinio kokybės lygį.
Bet noriu atkreipti dėmesį, kad pasitaiko,
nors ir labai retai, kai transmisijoms gaminama sintetinė alyva yra iš polialkileno glikolio
(PAG) bazinės alyvos. Ši bazinė alyva priklauso
sintetinėms V grupės bazinėms alyvoms, be to
nesimaišo su jokiomis kitomis bazinėmis alyvomis, todėl visada būkite įsitikinę, kad maišomų alyvų specifikacijos yra suderintos, arba
pasikonsultuokite su specialistais.

4. Ką reiškia ir kaip iššifruojamas aly-

vos ženklinimas (pvz., API, ACEA, 5 W–40,
A3 / B3, SL / CF)?

Klampumo lygio riba esant
40 oC, cSt

Tai klasikiniai žymėjimai –
vieni jų suteikia informacijos
tik apie fizikines savybes, kiti –
apie eksploatacines. Manau,
Žemas,
kad pirma reikėtų atsirinkti
iki 120
alyvas (-ą) pagal minimalius
Labai žemas,
automobilio gamintojo reiiki 40
kalavimus, o tada, įvertinus
Aukštas,
klampumą, pasirinkti galutinį
iki 50 000
variantą. Aišku, labai dažnai
pasitaiko atvejų, kai didelio pasirinkimo nėra
ar tinkama alyva yra vienintelė. Kitu atveju gali
būti, kad gamintojas neturi jokių specifinių
reikalavimų arba tiesiog nerandate reikalingos
alyvos. Tuomet į pagalbą gali ateiti tarptautinės klasifikacijos, tokios kaip „API“ ar „ACEA“.
Abi šios alyvų klasifikacijos yra kelių kokybės
lygių sistemos.
„API“ (American Petroleum Institute) yra JAV
esančio Amerikos naftos instituto santrumpa.
Ši klasifikacija skirsto pagal kokybės lygius įvairios paskirties variklines ir transmisines, išskyrus automatinių transmisijų, alyvas. Nustatant
kurį kokybės lygį atitinka variklio alyva, jos
savybės turi būti tiriamos laboratorijoje veikiančiuose tam tikrų gamintojų varikliuose. Po
bandymų įvertinamas įvairių variklio elementų išsidėvėjimas ir švara, pridegimų ir nuosėdų
susidarymas, alyvos rūgštingumo padidėjimas. Šiai klasifikacijai pirmenybę reikėtų teikti,
jeigu ieškote alyvos JAV, Japonijos ar kito, bet
ne Europos gamintojo varikliui. „API“ klasifikacija visų pirma skirsto automobilių variklines
alyvas pagal paskirtį į dvi grupes, žymimas
raidėmis: „S“ – alyvos benzininiams varikliams
ir „C“ – alyvos komerciniams dyzeliniams varikliams. Papildoma antroji raidė (pvz. „SL“, „SM“
arba „CF“ ar „CH“) nurodo kokybinį alyvos lygį.
Kuo jis aukštesnis, tuo tolesnė abėcėlės raidė jį
žymi ir įsigaliojęs yra už prieš tai buvusius. Pvz.,
„API SL“ (priimta 2001 m.) alyva pasižymi geresnėmis eksploatacinėmis savybėmis nei „API
SJ“ (1996 m.), o „API SM“ (2004 m.) geresnėmis
nei „API SL“ ir „API SJ“. „API C...“ grupės alyvos žymėjimų principas yra toks pat, bet naujesnių
specifikacijų žymėjimas dar gali turėti ir papildomą skaičių, pvz.: „API CF-2“, „CH-4“ ar „CI-4“, o
jis nurodo kelių taktų, dviejų ar keturių, dyzeliniam varikliui ji skirta. Jeigu neturite jokios kitos informacijos, tik automobilio pagaminimo
metus, tai rinkitės alyvą iš tais pačiais metais
galiojusio arba aukštesnio „API“ kokybės lygio.
Universalios alyvos žymimos bendra simbolika, pvz.: „API SM/CF“. Jūsų nurodomu atveju
„API SL/CF“ – universali alyva, skirta naudoti
tiek benzininiams automobiliams (atitinkantiems JAV aplinkos taršos reikalavimus iki 2004
m.), tiek komerciniams dyzeliniams be tiesioginio įpurškimo, turintiems turbo pripūtimą
ir naudojantiems didelio sieringumo (0,4 %)
kurą.
„ACEA“ (Association des Contructeurs Europeens d‘Automobiles) – Europos automobilių
konstruktorių asociacija, todėl jos klasifikacija,
jeigu nėra jokių kitų nurodymų, reikėtų vadoGeras,
iki 500
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vautis parenkant alyvą Europoje pagaminto
automobilio varikliui. Ši klasifikacija skirsto tik
variklines, tiek lengvojo, tiek komercinio transporto alyvas, turi ne vieną redakciją ir pakeitimus, todėl nelabai paprasta ją perprasti. Tarkim,
alyva atitinkanti minimalius „ACEA A3/B3“ 2004
metų redakcijos klasifikacijos reikalavimus, toli
gražu savo savybėmis neprilygsta alyvai, atitinkančiai minimalius „„ACEA A3/B3“ 2008 metų
redakcijos klasifikacijos reikalavimams, todėl
dažniausiai lieka pasitikėti tik naudojamos alyvos gamintoju. Nepateikęs tikslios informacijos,
dažnas gamintojas naudojasi šiomis aplinkybėmis ir tiekia vartotojams senesnių reikalavimų
žemesnės kokybės, bet pigesnes alyvas.
Šiandien galiojanti 2008 metų „ACEA“ klasifikacijos redakcija išskiria tris alyvų grupes:

5. Ar benzininiams varikliams tinka

dyzelinių variklių alyva ir atvirkščiai?
Jei ne, kodėl?

Kalbant apie lengvuosius automobilius, atsakymas yra aiškus – taip, tinka. Jau nuo 2004
metų ACEA klasifikacijos reikalavimai griežtai
sujungė prieš tai buvusias atskiras, benzininių
ir dyzelinių variklių alyvų specifikacijas. Taigi
šiandien visos lengvųjų automobilių alyvos,
atitinkančios „ACEA“ klasifikacijos reikalavimus,
privalo būti „universalios“.
Su komercinio transporto priemonių dyzelinių variklių alyvomis yra kiek kitaip – ilgiausiems veikimo intervalams skirtos alyvos dėl
per didelio jų peleningumo netinkamos nei
benzininiams, nei dujiniams varikliams.

1

Žymimos raidžių junginiu ir skaičiais: „ACEA A1 / B1“,
„A3 / B3“, „A3 / B4“ ar „A5 / B5“ – universalios alyvos, tinkamos lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams
varikliams;

6. Kaip dažnai rekomenduojama keisti

2

Universalios, tinkamos lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams, žymimos raide ir skaičiumi: „ACEA C1“, „C2“, „C3“ ar „C4“ – varikliams su specifinėmis
dujų šalinimo sistemomis.

3

Tinkamos sunkiojo komercinio transporto dyzeliniams
varikliams, žymimos raide ir skaičiumi: „ACEA E4“, „E6“,
„E7“ ar „E9“.

Visų pirma, reikia tiksliai žinoti variklio gamintojo rekomendacijas dėl minimalaus alyvos kokybės lygio ir jį atitinkančio maksimalaus alyvos
naudojimo laiko. Jeigu naudojate aukštesnio,
nei rekomenduojamo minimalaus, kokybės
lygio alyvą, dėl jos naudojimo pailginimo konsultuokitės su variklio ir alyvos gamintojų atstovais. Visada įvertinkite variklio sistemų techninę
būklę, savo vairavimo stilių, aplinkos sąlygas,
nes tai gali trumpinti, bet nepailginti, alyvos
naudojimo laiką. Kaip pagalba vairuotojams
į daugumas naujesnių automobilių gali būti
įdiegtos įvairios alyvos keitimo priminimo sistemos.
Be abejo, kad alyvą būtina keisti nustatytu
laiku, net ir nuolat ją papildyti nauja, nebent
pats variklio gamintojas rekomenduoja kitaip,
pvz., pasitaiko, kad eksploatuojant stacionarius
pramoninius dujinius variklius alyva keičiama
tik kapitalinio remonto metu. Automobiliai yra
eksploatuojami žymiai sunkesnėmis sąlygomis,
todėl paprastai jų variklių gamintojai tokių išlygų nesuteikia. Su išleidžiama alyva iš variklio
tepimo sistemos pasišalina įvairūs teršalai, suodžiai, rūgštys ir kitos kenksmingos medžiagos,
o per didelė jų koncentracija daro labai didelę
įtaką alyvos ilgaamžiškumui ir tepimo kokybei
bei sukelia negrįžtamus procesus variklio komponentų paviršiuje. Be to, būtina neužmiršti
laiku pakeisti alyvos, oro ir degalų filtravimo
elementų. Jeigu alyvos papildymai viršija gamintojo leistinus, rekomenduočiau kuo skubiau pašalinti to priežastis.

Viena alyva gali turėti ir kelių grupių žymėjimus, tarkim, „ACEA E7 ir A3/B3“ ar „ACEA A3/
B4 ir C3“. „ACEA“ klasifikacijoje ne visada didesnis skaičius rodo aukštesnę alyvos kokybę, o
pasirenkant alyvą, reikia vadovautis tik variklio
gamintojo rekomendacijomis.
Naudojamas ženklinimas „5W-40” tai yra variklinės alyvos klampumo išraiška sąlyginiais
„SAE“ klasifikacijos klampumo laipsniais. „SAE“
(Society of Automotive Engineers) – JAV automobilių inžinierių draugija. Labai svarbu, kad
žinotumėte, jog ši alyvų klasifikacija neskirsto
alyvų pagal kokybę, o tik pagal klampumo arba
vidinės trinties savybes. „SAE“ klasifikacija naudojama ir transmisinėms alyvoms. Pats žymėjimas susideda iš dviejų, tiesiogiai tarpusavyje
nesusijusių, indeksų – tai yra iš „5“ ir :40”. Šalia
indekso esanti raidė „W“ (angl.„Winter“) nurodo,
kad ši alyva yra skirta paleisti variklį tam tikroje
žemoje temperatūroje. Kuo indeksas prie „W“
raidės mažesnis, tuo mažesnis alyvos pasipriešinimas judančioms variklio dalims šalto paleidimo metu, palyginkime: „0W“, „5W“, „10W“, „15W“,
„20W“ ar „25W“. Antras indeksas – „40” rodo
alyvos klampumą 100 ºC temperatūroje, o kuo
jis mažesnis, tuo mažesnis alyvos klampumas,
plonesnė jos plėvelė bei didesnis tekėjimo greitis, palyginkime: „20“, „30“, „40“, „50“ ar „60“.
Be abejo, neužmirškite, kad automatiškai
nereiškia, jog visos alyvos atitinkančios, tarkim,
„API SM/CF“ ar „ACEA A3/B4“ ir turinčios tą pačią „SAE 5W-40“ klampumo klasę yra visiškai
vienodos kokybės.

alyvą variklyje ir ar būtina ją keisti,
jeigu reguliariai įpilama naujos?

7. Ar reikia keisti transmisinę alyvą? Jei
taip, kaip sužinoti, kada jau laikas tai
padaryti?

Dauguma transmisijų gamintojų yra nustatę
tokių alyvų keitimo intervalus, todėl reikėtų jų
laikytis. Rekomenduoju jas keisti, net ir tada, kai
alyva pripildyta visam transmisijos veikimo lai-

kui (angliškai „for life“). Kodėl tai reikėtų daryti?
Kad ir dėl mūsų klimatinių sąlygų, jau nekalbant apie dėvėjimosi įtaką. Tokiomis sąlygomis
net originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje
laikomai alyvai gamintojo garantija yra tik nuo
3 iki 5 metų.

8. Ar gali sutirštėti variklinė arba

transmisinė alyva? Jei taip, kokios to
priežastys ir ką reikėtų daryti?

Be jokios abejonės, gali. Nuo to tiesiogiai priklauso alyvos ilgaamžiškumas. Tarkim variklinė
alyva tirštėja dėl oksidacijos, iš degimo kameros patekusių suodžių bei galimo užteršimo iš
išorės per nesandarumus. Transmisinė alyva
gali tirštėti labai panašiai, išskyrus, aišku, degalų
suodžių įtaką. Šiam procesui labai didelę įtaką
turi ir bazinės alyvos sudėtis, ir suderinti priedai.
Tirštėjimas didina alyvos klampumą, o tai visų
pirma lėtina jos cirkuliaciją, kelia temperatūrą
ir slėgį sistemoje, alyvos oksidacija dar spartėja,
formuojasi klampi masė, kuri gali blokuoti filtrus ir tepimo kanalus, dėl perkaitimo praranda
elastingumą ir sutrūkinėja riebokšliai, sparčiai
dėvisi metaliniai paviršiai. Išeitis labai paprasta – skubus tirštėjimo priežasties pašalinimas
ir dalinis ar pilnas alyvos pakeitimas. Galimas
ir papildomas sistemos praplovimas. Jeigu ir
toliau išvengti šio proceso neįmanoma - alyvos
rūšies keitimas pasitarus su specialistu.

9. Pakeitus alyvą ji iš karto pajuodavo.
Ar tai normalu ir kodėl taip atsitiko?

Jeigu alyva buvo pakeista –normalu, ypač
jeigu variklis yra dyzelinis. Gerai suderintoje alyvoje turi būti priedų, kurių funkcijos yra plauti,
skaidyti ir išlaikyti į alyvą patenkančius dispersinio pavidalo teršalus. Jeigu jie šias funkcijas atlieka tinkamai – alyva pajuoduoja. Šie plovimo
ir skaidymo priedai šiuolaikinėse variklių alyvose sudaro didžiąją visų priedų dalį. Vien tik alyvos spalva nėra jos kokybės įvertinimo rodiklis.

10. Kai kurie gamintojai į tam tikrus

variklius rekomenduoja pilti tik jiems
skirtą alyvą. Kodėl taip yra? Ar galima
pilti universalią? Jei ne, tai kodėl?

Na, manau, kad bet koks specialių alyvų rekomendavimas yra paremtas variklio gamintojo
specifikacijų reikalavimų atitikimu ir, paprastai,
galima naudoti visas alyvas, kurios juos atitinka.
Jeigu tokių reikalavimų alyva neatitinka, vadinasi, jos naudoti nedera. Apskritai tokie variklių
gamintojų apribojimai galimi ir dėl techninių
konstrukcinių, ir dėl marketinginių priežasčių.
Konkrečiam atvejui reikėtų ieškoti ir atskiro atsakymo. Tam, kad atsakytume dėl universalios
alyvos panaudojimo galimybių, reikėtų tiksliai
žinoti kas ir kam rekomenduojama. Neišsiaiškinus visų aplinkybių ir priėmus netinkamą
sprendimą galimi nemaži finansiniai nuostoliai.
„Inter Car Lietuva“ už šio teksto kalbą neatsako.
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Turbininio kompresoriaus keitimas
Turbininiai kOMpresoriai suprojektuoti taip, kad jų tarnavimo laikas būtų proporcingas variklio veikimo laikui. Tačiau aukštųjų technologijų išmetamųjų
dujų sistemos komponentai yra veikiami rizikos veiksnių.
Rizikos veiksniai:
Svetimkūniai, prasiskverbiantys į turbiną;
Tepalai prastai patenka į turbiną;
Per didelė išmetamųjų dujų temperatūra.
Yra keletas praktinių patarimų ir gudrybių, kaip veiksmingai pakeisti turbininį
kompresorių.

TYRYMAS
Kad remontas būtų sėkmingas, reikia nustatyti ir pašalinti gedimo priežastį. Priešingu
atveju naujas kompresorius greitai vėl suges.

ŠVARA
Net mažiausias svetimkūnis veikia kaip
sviedinys, nepaprastai dideliu greičiu lekiantis iš turbinos tiesiai į turbininio kompresoriaus sparnuotę. Dėl šios priežasties oro
filtrą būtinai reikia pakeisti. Taip pat svarbu
kruopščiai išvalyti visą oro įsiurbimo sistemą ir pašalinti svetimkūnius iš išmetamojo
vamzdžio.

SUTEPIMAS
Rotoriaus ašies guolis turi būti suteptas
varikline alyva.

CIRKULIACIJA – TOLYGI
Kompresorius sutepamas ir aušinamas varikline alyva, o į variklį alyva tiekiama iš tepalų siurblio. Tepalai cirkuliuoja per grįžtamąjį
vamzdį. Alyva turi judėti tolygiai, neturi būti
nuosėdų. Jei grįžti vamzdžiu yra trukdžių,
tepalai gali pradėti bėgti pro turbiną arba
turbininio kompresoriaus sparnuotes. Tada
neišvengiamai bus sugadintas variklis.

AR VISKAS SANDARU?
Visos kompresoriaus jungtys turi būti sandarios, kad tepalai, oras, išmetamosios dujos
ir aušinimo skystis keliautų švariai ir saugiai.
Kiekvienas MAHLE kompresorius turi montuoti skirtą komplektą, sudarytą iš sandariklio ir specialių dalių (pvz., varžtų ir veržlių).
Svarbu: visada reikia rinktis tik originalius
komplektus. Negalima rinktis jau panaudoto, nes jis gali būti deformuotas, tad nebus
užtikrintas reikiamas sandarumas. Nereikėtų
naudoti ir sandarinamųjų mišinių bei skystų sandariklių. Toks mišinys gali sumažinti
vamzdžio skersmenį, prarasti savo savybes
ir trukdyti tepalams judėti – tai didelė žala
kompresoriui.
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Įpilkite truputį variklinės alyvos
prieš montuodami, kad suteptumėte
rotoriaus veleno guolį.

Išvalykite švariu skudurėliu.

Kad alyva būtų paskirstyta tolygiai, ją
įpurkškite.

AR APSAUGOS SVEIKOS?

NEPRALEIDŽIA?

Tepalai dažnai tiekiami ir grąžinami labai
arti turbininio kompresoriaus. Automobilių
gamintojai tepalų vamzdelius apsaugo specialiomis apsaugomis – keičiant turbininį kompresorių reikėtų patikrinti, ar apsauga vis dar
vietoje ir nepažeista.

Turite patikrinti, ar visi varžtai ir jungtys sandarūs, ar nėra nuotėkio.

NAUJAS TURBININIS KOMPRESORIUS – NAUJI
TEPALAI
Keičiant turbinini kompresorių visada turi
būti keičiama variklinė alyva ir alyvos filtras –
taip pašalinami svetimkūniai iš turbininio
kompresoriaus, ir jis apsaugomas nuo pažeidimų. Sename kompresoriuje dažnai būna
įvairių svetimkūnių.

BŪTINA PASIRŪPINTI SIURBLIU
Keičiant kompresorių į alyvą galėjo patekti
vandens kondensato, o į aušinimo sistemą –
išmetamųjų dujų, todėl geriausia būtu pakeisti alyvą ir išvėdinti aušinimo sistemą.
Kartu reikėtų pasirūpinti, kad automobilis
savaime neužsiliepsnotų užvedus variklį (pavyzdžiui, suaktyvinkite degalų siurblio saugiklį
arbą atjunkite relę). Tada užveskite variklį, kol
starteriui pradėjus veikti pakils alyvos slėgis.
Jei variklis užvestas pirmą kartą, rekomenduojama palikti jį dirbti tuščiąja eiga 2 minutes
prieš atidarant droselį – taip bus geriau tiekiami tepalai.

NAUDINGA ŽINOTI

ILGŲ NUOTOLIŲ MĖGĖJAS
Kiekvienam varikliui naudingiau, kai važiuojate ilgus atstumus. Turbininiams varikliams
trumpos kelionės apskritai ne į naudą, nes
pradėjus greitai važiuoti, kol variklis dar šaltas,
nesudegę degalai ir vandens kondensatas
kaupiasi variklinėje alyvoje – tai silpnina tribologines tepalų savybes ir mažina tepalų plėvelės takumą. Šie neigiami veiksniai dingsta, kai
variklinė alyva įkaista iki 80 °C temperatūros,
bet, jeigu ji ilgesnį laikotarpį būna žemesnė,
kyla rizika turbininiam kompresoriui: gali nusidėvėti kompresoriaus rotorius, ašelė, guoliukas, turbinos rotorius. Jei lauke žema temperatūra, variklio alyva ir kondensatas, esantis
joje, grįžta į kompresorių ir gali užšalti karterio
ventiliacijoje – tada bus netinkamas variklio
kompresijos laipsnis.

BIODYZELINAS? DIDESNĖ RIZIKA VARIKLIUI IR
TURBININIAM KOMPRESORIUI
Augaliniai aliejai neišgaruoja, todėl kaupiasi
variklio alyvoje. Ji tampa klampi iki tam tikros
pavojingos koncentracijos – jos nepakeitus
sugenda tepimo sistema. Augalinį aliejų naudojant kaip kurą tepalus reikės keisti daug
dažniau.

Keletas ekspertų patarimų, kuriuos galite pritaikyti, kad Jūsų klientų poreikiai būtų patenkinti.
PROFILAKTIKA TUSČIĄJA EIGA
Kad tepalai tikrai patektų į turbininį kompresorių, prieš važiuodami automobiliu leiskite varikliui padirbti tuščiąja
eiga apie 30 sekundžių, o po kelionės greitkeliu kompresorius tegu atvėsta – palikite padirbti tuščiąja eiga apie 30
sekundžių.
ILGAS NUOTOLIS – BŪTINAS
Vairuotojai, važiuojantys trumpus atstumus, turėtų bent kartą per savaitę įveikti ilgesnę distanciją – taip atsinaujins
variklinė alyva.
SALONO ŠILDYTUVAS IMS VEIKTI GREIČIAU
Jei norite, kad žiemą kuo greičiau įšiltų variklis, prieš įjungdami salono šildytuvą palaukite 3 minutes ir leiskite varikliui padirbti tuščiąją eiga – tokiu būdu salono šildytuvas pradės daug greičiau pūsti šiltą orą.

TIKSLUMAS TURI

SAVO

ESTETIKĄ.
Taip, mes tai pripažįstame – mes dieviname savo produktus. Mūsų inžinieriai susižavėję stūmokliais, cilindrais, remontiniais komplektais, stūmoklinių žiedų komplektais, variklio įdėklais ir vožtuvais. Taipogi oro, alyvos, kuro bei salono filtrais. Mūsų gamybos komanda yra apsėsta kokybės be kompromisų. Viso to rezultatas – variklio dalys ir filtrai, skirti gamykliniam montavimui žinomiausių automobilių gamintojų gamyklose.
Ir ta pati kokybė be kompromisų – atsarginių dalių rinkai. Ar tai nenuostabu? www.mahle-aftermarket.com

T I E KĖ J A I I R PRODU KTAI

Kaip paruošti automobilį
pavasariui?
Šaltis, sniegas, žiemą kelininkų barstomas smėlis
ir druska padaro žalos automobiliams – išblukęs
lakas, korozijos židiniai, stiklo įbrėžimai nuo
šepečių ir gremžtukų, o salonas pilnas purvo ir
dulkių... Pats metas pradėti ruoštis pavasariui.
Valikliai ir poliruokliai
Po žiemos kėbulas prarado blizgesį, ant jo –
tvirtas sluoksnis druskos ir, atrodo, tuoj tuoj
atsiras rūdžių? Tokiu atveju be valiklio ir poliruoklio neapsieisite.
Valiklis LIQUI MOLY LACK REINIGER skirtas smarkiai išblukusiems spalvotiems
paviršiams (ypač jei automobilis senesnis
nei 6 m.). Jis valo bituminių apnašų, alyvos
dėmes, įvairius nešvarumus, rūdis. Be savo
pagrindinės užduoties panaikinti purvą, valiklis pašalina seną automobilio dažų sluoksnį, paruošia paviršių prieš dažant, pastebimai pašalina smulkius įbrėžimus.
Poliruokliai – priemonės, apsaugančios
laką nuo vandens ir drėgmės, ultravioletinių
spindulių, suteikiančios blizgesio. Dėl sudėtyje esančių vaško ir teflono jos pripildo
nedidelius nelygumus ir užmaskuoja kitokius paviršiaus pažeidimus. Poliruoklis LIQUI
MOLY HART–WACHS skirtas naujiems spalvotiems „metaliko“ paviršiams, o LIQUI MOLY
METALLIC–HOCHGLANZ – ne senesniems
kaip vienų metų automobiliams. Poliruoklis
LIQUI MOLY LACK–GLANZ–CREME tinka
spalvotiems ir „metaliko“ paviršiams, kuriuos
paveikė išoriniai veiksniai ir dėl to šie tapo
matiniai. Priemonę LIQUI MOLY GLANZ–POLITUR tiks naudoti tada, jei nudažytas paviršius nenulakuotas specialiu laku. Jeigu ši
žiema buvo pirmoji jūsų automobiliui, o paviršiaus įbrėžimų praktiškai nėra, pasiruošti
pavasariui pakaks universalaus poliruoklio
LIQUI MOLY POLIEREN&WACHS –
priemonė apsaugo paviršių ir suteikia blizgesio.
Atkurti stiklų blizgesį ir skaidrumą padės šampūnas LIQUI
MOLY SCHEIBEN–REINIGER–SUPER–KONZENTRAT. Jis veiksmingai
šalina nešvarumus nuo stiklo, o
svarbiausia – žymiai pagerina matomumą.
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Salono priežiūra
Žiemą automobilis nusidėvi ne
tik iš išorės, bet ir viduje: su sniegu
į saloną patenka drėgmės ir purvo.
Specialiai automobilio salonui valyti skirtas LIQUI MOLY POLSTER–
SCHAUM–REINIGER. Priemonė skirta nešvarumams ant medžiaginių
apmušalų valyti – tinka veliūrui, kilimėliams, automobilių užvalkalams,
luboms. Turėkite omenyje, kad prieš
tvarkant saloną jį reikia išsiurbti. Jei norite tikrai kokybiško rezultato, valiklio užtepkite ant
paviršiaus ir palikite 2–5 minutes. Susidariusias putas pašalinkite siurbliu arba švariu skudurėliu.

Variklio alyva ir degalų priedai
Automobilis blizga, viduje švaru ir jauku?
Dabar galima visiems parodyti galią ir greitį –
jums padės aukštos kokybės alyvos ir priedai.
Atkreipkite dėmesį, kad skirstymas į sintetinę, pusiau sintetinę ir mineralinę alyvą jau
10 metų nėra pagrindinis rodiklis. Pirmenybę
reikėtų teikti aukščiausios technologijos produktui, t. y. sintetinei: ją galima naudoti ištisus
metus. Svarbiausia – tokią alyvą pripažįsta
variklių gamintojai. Įmonė LIQUI MOLY siūlo
platų tepalų, priedų ir lubrikantų pasirinkimą
praktiškai visų markių automobiliams (tepalai
pripažinti stambiausių pasaulio gamintojų:
„Mersedes- Benz“,
BMW, VW, „Porche“,
MAN, „Volvo“). LIQUI
MOLY produkcija
reguliariai tikrinama
Vokietijos Technikos
priežiūros sąjungos
(TUV) ir Aplinkosaugos organizacijos
DEKRA.

Tarp gerą vardą pelniusių naujovių reikėtų
paminėti ir LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W30
bei LIQUI MOLY LEICTLAUF SPECIAL F 5W30 –
šios aukščiausios kokybės variklinės alyvos
skirtos benzininiams ir dyzeliniams varikliams
su suodžių filtru. Sintetinės alyvos ir moderniausi priedai ypač apsaugo
nuo nusidėvėjimo, mažina degalų sąnaudas
ir gerina alyvos takumą
tepimo sistemoje. Remiantis gamintojo rekomendacijomis, LIQUY
MOLY TOP TEC 4600
5W-30 leidžiama keisti kas 40 000 km. Be to,
šią alyvą galima naudoti dujomis varomiems
automobiliams.
Priedai – tai sintetiniai papildai, pagaminti
iš naftos, naudojant tam
tikras chemines reakcijas,
padedančias pagerinti
degalų kokybę. Naujas priedas LIQUI MOLY
SPEED TEC BENZIN padidina benzininių variklių
galią ir sukimo momentą, taigi padidėja variklio
naudingumo koeficientas. Priemonė skirta visiems dvitakčiams ir
keturtakčiams varikliams ir pilama į baką (70
l degalų – 250 ml priemonės).
Dyzelinių varikliams SPEED TEC DIESEL –
modernus degalų priedas, skirtas degimo
procesui pagerinti. Gaminys tinkamas naudoti
su visų rūšių dyzeliniais degalais ir bet kokios
kokybės priedais. Pastebimai didina transporto priemonės greitį.

Su LIQUI MOLY priežiūros
priemonėmis jūsų automobilis
vėl žėrės žavingu blizgesiu, bus
žvitrus ir greitas kaip anksčiau.

T I E KĖ J A I I R PRODU KTAI

OSRAM OE lemputės:
patikima kokybė
Ar galite
būti įsitikinęs
lempučių, kurias
naudojate,
kokybe?

Ar Jūs žinote,
iš kur jas
atvežė?

Kai kurie žmonės mano, kad nėra didelio
skirtumo, kokias lemputes pasirinks. Tai netiesa. Lemputės, atkeliavusios iš įmonės, turinčios profesinės patirties, yra aukščiausios
klasės. Bet kas gali įspausti nežinomo gamintojo prekės ženklą, tačiau negali pasakyti, kaip
lemputė buvo pagaminta, ir įrodyti gamybos
proceso kokybę. Reikia ilgus metus ieškoti įvairiausių būdų, kol pradedama gaminti
aukštos kokybės lemputės. Tokios, kokiomis
gali didžiuotis OSRAM.

tę! Net pripažintais prekių ženklais pažymėtų
lempučių galite gauti gražiose firminėse dėžutėse – prekė bus ne ką geresnė nei esanti
pigioje baltoje dėžutėje.
Pagalvokite: lemputė gaminama žemų
kainų gamykloje, importuojama, iš naujo supakuojama į antrinės rinkos prekės ženklo
pakuotę, parduodama didmenininkui, o šis
perparduoda klientui. Nors kokybiškos lemputės brangesnės, jos turi neįkainojamą kokybės
garantiją.

„OSRAM“ – geriausias pasirinkimas
Automobilių gamintojai ir patikimi automobilių dalių platintojai tikrai negalvoja, kad
tinka bet kokios lemputės, todėl renkasi originalią OSRAM produkciją. Jie tiki prekės ženklu
ir žino, kad gauna aukštos kokybės produkciją.
Pirmaujantieji gamintojai supranta, kad naudojant pigias ir prastos kokybės lemputes ne
kažin ką galima sutaupyti. OSRAM gaminius
renkasi pagrindiniai automobilių gamintojai
visame pasaulyje, nes žino, kad tai – patikima
prekė. Automobilių dalių platintojai pripažįsta,
kad lemputės – labai svarbūs saugumo techniniai komponentai, tad žema kaina ir prasta
kokybė tiesiog nesuderinami dalykai kalbant
apie šiuolaikines transporto priemones.

Su kokybiškomis lemputėmis įveiksite
MOT (Transporto ministerijos testą)
Remiantis VOSO (transporto priemonių ir
servisų paslaugų agentūros) 2008–2009 m.
duomenimis, dažniausiai MOT (Transporto
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Taigi – kodėl „Osram“?

ministerijos testas) neišlaikomas dėl prasto
apšvietimo ir signalizacijos. To galima išvengti pakeitus lemputę į geresnę. Be to, pakeisti
perdegusią – sudėtinga ir brangu. Tad ar ne
geriau iš karto pasirinkti kokybišką? Tarkim,
originalią OSRAM lemputę.

Kodėl rinktis „OSRAM“?
Pirkdami lemputes Jūs galite pasitikėti pardavėju arba nusipirkti bet ką, kas tuo metu
siūloma. Yra daug prekių, parduodamų žemomis kainomis, taigi pasirinkti tinkamą lempučių tiekėją ne taip lengva! Būkite atsargūs
ir žinokite, kad gaunate tai, už ką mokate –
žema kaina dažnai atspindi prastą kokybę.
Neapsigaukite pamatę patrauklią pakuo-

Produkcija gaminama remiantis aukštos
kokybės standartais, apibrėžtais pagrindinių
viso pasaulio transporto priemonių
gamintojų.
OSRAM prekės gaminamos Vokietijoje.
Įmonėje dirba specialistai – čia
gaminamos tik lemputės.
Bendrovė turi daugiau kaip 100 metų
transporto priemonių lempučių gaminimo
patirtį.
Visos OSRAM lemputės originalios ir
kokybiškos.
Įdėję kokybišką OSRAM lemputę
pamirškite apie tai, nes jokių su tuo susijusių
rūpesčių nebeliks.

www.osram.lt

MATYKITE 35 METRAIS TOLIAU SU NAUJOSIOMIS

NIGHT BREAKER
PLUS

®

beveik

90% daugiau ðviesos**

beveik

35 m ilgesnis ðviesos spindulys

intensyviai apðvieèia 50-75 metrus
prieðakyje, bûtent ten, kur labiausiai
reikia.

leidþia greièiau pastebëti kliûtá kelyje, o tai
prailgina reakcijos laikà pavojui iðvengti.
Taip uþtikrinamas didesnis saugumas
vairuojant.

10% baltesnë
ðviesa

nevargina akiø, todël
vairavimas naktá tampa
komfortabilesnis.

beveik

50% ilgesnis
tarnavimo laikas

naujasis patobulintas siûlelis
ir iðvystyta dujø uþpildymo sistema,
prailgino NIGHT BRAKER® PLUS
lemputës tarnavimo laikà.

Paauksuotos
kontaktinës plokðtelës

H4 ir H7 tipo lemputës turi auksu
padengtas kontaktines plokðteles.
Tai OSRAM originaliøjø árengimø
technologijø kokybës þenklas.
*Lyginant su pirmos kartos NIGHT BRAKER lemputëmis.

** Lyginant su standartinëmis lemputëmis
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,,RUVILLE”
gamykliniai pakeitimai
Informacija apie kintamosios srovės generatoriaus skriemulį.
Techninė informacija Nr. 1005.

SKIRTA:
„Dacia” ir „Renault”

„RUVILLE” NR.

ORIGINALO NR.

GENERATORIAUS NR.

55627

77 00 110 616 (atnaujintas)
77 01 477 689 (dabartinis)

82 00 323 137

Jei kintamosios srovės generatoriaus skriemulys pažeistas (originalus kodas
77 00 110 616), jį reikia pakeisti.
Kintamosios srovės generatoriaus skriemulį galima gauti iš RUVILLE (kodas
55627).

Kintamosios srovės generatoriaus skriemulys 77 00 110 616

Dėmesio!

Prie prekės visada pridedama gamintojo instrukcija.
Pažeistas kintamosios srovės generatoriaus skriemulys gali kliudyti pagrindinį
variklio diržą ir sugadinti variklį.

Komplektą sudaro:
1 generatoriaus skriemulys;
1 fiksuojamoji dalis.

Kintamosios srovės generatoriaus skriemulys RUVILLE 55627

Montavimo pastaba:
1. Atpalaiduokite, įtempkite ir nuimkite diržą.
2. Patikrinkite visas variklio diržo detales – pažeistas pakeiskite.
3. Nuo generatoriaus nuimkite originalų skriemulį.
4. Generatorių montuokite su specialiais įrankiais.
5. Pritvirtinkite fiksuojamąją dalį prie generatoriaus skriemulio, įsitikinkite, kad
tinkamai surinkote ir sandariai sumontavote.
6. Apjuoskite variklio diržą.

Montavimo schema
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KYB aprūpino metų automobilį
KYB tiekia priekinius ir galinius amortizatorius,
tinkamus naujajam „NISSAN LEAF“, kuris neseniai laimėjo
prestižinį Europos metų automobilio apdovanojimą.
Tai pirmas kartas, kai visiškai elektrinė transporto
priemonė pelnė tokį prestižinį įvertinimą.

NISSAN LEAF – prieinamos kainos sedanas,
visiškai neteršiantis oro: specialiai jam sukurta
ličio jonų baterija, skirta daugiau kaip šimtui
kilometrų nuvažiuoti. Pasak metų automobilio
žiuri prezidento Hakano Matsono, vertinimo
komisija pripažino, kad NISSAN LEAF – pirmasis elektrinis automobilis, daugeliu atžvilgių
prilygstantis paprastiems automobiliams.“ Žiuri
sudarė 56 geriausi žurnalistai iš 23 Europos šalių.
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KYB pati kuria mažiau aplinkai kenksmingus
produktus, todėl NISSAN LEAF puikiai pateisina
ekologiškų automobilių pasaulio viziją.
Mike Howarthas iš pagrindinės KYB būstinės
kalbėjo: „Jei ir toliau būsime „Nissan“ tiekėjai,
KYB tęsės savo įsipareigojimą kurti sėkmingus
ir ilgalaikius verslo santykius su pagrindiniais
automobilių gamintojais. Ši transporto priemonė jau yra savo klasės lyderė, ir mes labai džiau-

giamės aprūpindami tokio įspūdingo naujo
modelio automobilį.“
KYB tiekia automobilių dalis ir kitiems gamintojams visame pasaulyje: „Audi“ ir VW grupei,
„Ford“, „Mitsubishi“, „PSA Peugeot Citroen“, „Renault“ ir „Toyota“. Ketvirtadalyje visų naujų pasaulio automobilių įmontuoti KYB amortizatoriai, nes KYB – didžiausias amortizatorių tiekėjas.

Alyva su atominiu revitalizantu.
Rūpestingai tausoja automobilio
detales ir atstato jų nusidėvėjimą
įprastos eksploatacijos metu.

PAGA

OLAN MINTA
DIJO
JE

Geriausios mineralinės, pusiau sintetinės ir sintetinės automobilių alyvos.
Pranoksta aukščiausius amerikiečių, europiečių ir kitus tarptautinius standartus, atitinka pirmaujančių automobilių gamintojų specifikacijas, taip
pat ir varikliams su prailgintu alyvos keitimo terminu.
Paviršiaus formavimosi etapai

Revitalizacija – tai „gyvybės sugrąžinimas“.
Moderni, tačiau savo paprastumu pribloškianti idėja atsukti dilimo procesą priešinga kryptimi, įsikūnijo revitalizacijoje.
Mechanizmui veikiant, trinties paviršiuje
susidaro perkrovos. Esant didelėms perkrovoms, atsiranda energijos perteklius,
dėl kurio dyla detalės. Alyvoje esantis
revitalizantas perima perteklinę energiją ir
panaudoją ją naujo metalo keramikos
paviršiaus kūrimui. Tokiu būdu vyksta
revitalizacija, o griaunamoji energija pavirsta atstatomąja energija.

Cilindro paviršius, naudojant
įprastinę pusiau sintetinę alyvą.

XADO ATOMIC OIL sudėtyje esanti unikali
patentuota atominio revitalizanto formulė
užtikrina variklio darbo galingumą, elastingumą ir patikimumą.
XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4
pagrindą sudaro geriausios bazinės
alyvos iš Šiaurės jūros naftos komponentų, gaminamos pagal hidrokrekingo sintezės technologijas.

Cilindro paviršius, naudojant
XADO ATOMIC OIL pusiau sintetinę alyvą

Nuotr. nr. 027
2003 10 21

Nuotr. nr. 032
2003 10 28

Bandomoji detalė
nr. XADO000235

Bandomoji detalė
nr. XADO000235

Galimo defekto zona
Dilimo zona

Revitalizacijos zona
Metalo keramikos paviršius.
Mikrotvirtumas 750 kg/mm2;
šiurkštumas Ra iki 0,06 mkm.

www.xado.lt / info@xado.lt

A l y va s u r e vi t a l i zantu!
+370 5 260 04 73, +370 600 31113

vimas
imas

Remontas: Daugiasluoksnės metalinės cilindrų
galvutės
tarpinės
montavimas
cilindrų
cilindrųgalvutės
galvutėsdalių
daliųpaviršiai
paviršiaikruopščiai
kruopščiainuvalyti
nuvalyti
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Tik laikantis šių taisyklių
variklis dirbs tinkamai, bus
patikimas ir sandarus. Kaip
žinia, varikliai skiriasi vienas
nuo kito, tad, savaime aišku, reikia laikytis gamintojo
montavimo nuostatų.
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Vienoje vietoje rasite viską, ko jums reikia. Elring siūlo tarpinių
komplektus, atskiras tarpines ir papildomas dalis lengviesiems,
komercinės paskirties automobiliams ir kitoms transporto
priemonėms. Visa tai užtikrins profesionalų variklio remontą ir
tikrą Elring kokybę. ElringKlinger – tai vienas iš pasaulyje
pirmaujančių automobilių pramonės plėtros partnerių ir tiekėjų.
Elring komanda įsitvirtinusi daugiau nei 140 šalių, todėl platus
Elring gaminių asortimentas yra prieinamas visiems.
www.elring.de
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Ekologiška padangų
sandara – tai įmanoma!
Protektoriaus gumos mišinys iš atsinaujinančių
šaltinių. Padangų sudėtyje – mažiau chemikalų.
„Continental“ gamina padangas, kurių sudėtyje –
labai nedaug iškastinių žaliavų.
Pagrindinė lengvųjų automobilių ir sunkvežimių padangų sudedamoji dalis yra natūralus
kaučiukas – atsinaujinantis išteklius. Įvairių padangų koncernų laboratorijų chemikai nesustodami ieško naujų mišinių ir cheminių junginių, kad vartotojui galėtų pasiūlyti gumos
mišinį, atitinkantį aukščiausius reikalavimus,
susijusius su aplinkosauga ir padangų eksploatacija.
Vykdant bandymus, įmonės „Continental“ ekspertams pavyko pasiekti, kad aplinkai kenksmingų chemikalų būtų sunaudojama žymiai mažiau. Borrisas Mergellis,
vienos „Continental“ laboratorijos vadovas,
komentuodamas šį faktą pabrėžia, kad pastaruoju metu šiuolaikiškoms protektorių
gumoms gaminti cheminių produktų sunaudojama tikrai ne tiek,
kiek anksčiau. Jo manymu, ekologiškomis padangomis prekiaujama
jau dabar, nes lengvųjų
automobilių padangų
sudėtyje dvi trečiąsias užima kaučiukas,
gaunamas iš kaučiuko
medžio.
„Šiuolaikiškos
padangos yra aukščiausios kokybės pramoninės
produkcijos
pavyzdys,
rodantis,
kaip stipriai galima
suderinti atsinaujinančius gamtos šaltinius
ir cheminius priedus, –
sako Borisas Mergellis.
– Savo laboratorijose
beveik kiekvieną dieną
atliekame bandymus
su naujomis medžiagomis ir junginiais, tikėdamiesi padaryti technologinį
perversmą.
Taip pat stengiamės
kuo daugiau iškastinių
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žaliavų pakeisti antrinėmis. „Continental“ jau
daugiau nei dešimt metų produkcijai gaminti
naudoja natūralią ir perdirbtą alyvą. Bendradarbiaujame su tiekėjais ir tyrimų įstaigomis
– ieškome pakaitalų toms padangų sudedamosioms dalims, kurios daromos mineralinės
alyvos pagrindu.“ Įmonė produkcijai gaminti
naudoja polimerus iš biomasės – technologinę alyvą, įvairių atmainų anglį ir mineralinius
„nanoužpildus“. „Dabar kuriame padangų
prototipą, kurių sudėtyje iškastinių žaliavų 90
proc. mažiau nei anksčiau. Vietoje tekstilinio
kordo „Continental“ naudoja antrines žaliavas
arba žaliavas iš atsinaujinančių šaltinių, pavyzdžiui, dirbtinį šilką.“
Svarbu tai, kad padangos, pagamintos iš
alternatyvių medžiagų, yra 10 proc. lengvesnės nei iš tradicinio gumos mišinio, vadinasi,
automobilis būna lengvesnis ir kuro degalų
sunaudojama mažiau.
Padangoms gaminti beveik nenaudojama
alyva, kurios sudėtyje yra policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA). „Anksčiau šis junginys buvo reikalingas, kad padangos ilgiau
išliktų patvaresnės, be to, būdavo saugiau
važiuoti šlapiu keliu, – paaiškina Borisas Mergellis. – Šiuo metu taip sugebėjome sumažinti
PAA kiekį padangų sudėtyje, kad jos atitinka
pačius griežčiausius standartus, įteisintus nuo
2010 metų pradžios.“ Tai buvo nelengva užduotis, tuo labiau kad padangas sudaro apie
15 įvairių gumos mišinių, kuriuose yra tokios
alyvos.“
Borisas Mergellis ir jo kolegos mokslininkai turėjo pertvarkyti kiekvieną junginį taip,
kad padangos neprarastų savo savybių. Visa
paslaptis ta, kad atskiri junginiai, panaudoti
padangoms gaminti, turi tarpusavyje sąveikauti, todėl kiekvienas, net mažytis pakeitimas
gali turėti įtakos visai padangai. Netinkamas

junginių mišinys lemia padangos savybes,
pavyzdžiui, gali sumažėti stabdymo veiksmingumas. „Tik padangos ir stabdžiai sustabdo
automobilį, – paaiškina B. Mergellis. – Jei dėl
netinkamo gumos mišinio pačiu svarbiausiu
metu sprogs padanga, nepadės net naujausi
ir veiksmingiausi stabdžiai.“
„Continental“ nesustos ieškoti būdų, kaip
padangas padaryti dar labiau nekenksmingesnes aplinkai. „Mūsų tikslas – laikytis savo
principų, naudoti atsinaujinančius šaltinius ir
kuo labiau tobulinti technologijas, – pabrėžia
Borisas Mergellis. – Vienintelis dalykas, kurio
nekeisime, tai – padangų spalva.“
„Continental“, parduodanti prekių daugiau
nei už 24 milijardus eurų, yra viena iš penkių
didžiausių įmonių pasaulyje, tiekiančių gaminius motorizacijos pramonei. Tai padangos,
stabdžių ir pakabų sistemos, varomosios dalys, automobilių elektroninė sistema, prietaisų
skydeliai ir techniniai elastomerai. Tiekdama
šiuos gaminius įmonė
prisideda prie vairavimo
saugumo ir klimato apsaugos. Bendrovėje dirba
daugiau kaip 134 000
darbuotojų 37 šalyse.
Kas ketvirta padanga Europos keliuose yra
„Continental“
grupės.
Bent 30 proc. automobilių, išriedančių iš gamyklos, jau būna su „Continental“ padangomis.
Beje, „Continental“ padangų koncernas buvo
oficialus Pasaulio futbolo
čempionato „FIFA 2010 TM“,
vykusio Pietų Afrikos Respublikoje, rėmėjas.

CarTechnology
Tire

* Automobilių padangų gaminimo technologijos
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Kokybiški valytuvai –
saugumo garantas

Ar žinote, kad nuo valytuvo šluotelės būklės
priklauso ne tik vairavimo komfortas, bet ir
saugumas?
Važiuojant automobiliu valytuvai atlieka
apie 250 tūkst. valymo ciklų, įveikia 800 km
atstumą ir išvalo plotą kaip kelios dešimtys
futbolo stadionų. Šie duomenys atitinka Europos žemyno statistiką, kuria remiantis apskaičiuota, kad pietinėje Europos dalyje valytuvai
keičiami kas 3 metus, vakarų Europoje – kas
12–18 mėnesių, o Lietuvoje – apytiksliai kas
4–5 metus.

Valytuvai su davikliu
Dauguma VALEO valytuvų šluotelių turi
įdiegtą mažą apvalų daviklį, nurodantį, kada
patartina keisti valytuvą. Pakeitus reikia nulupti apsauginę plėvelę – po ja esantis juodas,
apvalus daviklis pradeda veikti. Eksploatuojant
automobilį daviklis keičia spalvą – kai tampa
ryškiai geltonas, tai signalas, kad jau laikas
keisti valytuvą. Įsigijus valytuvus be daviklio,
juos reikia keisti kas metus. Po tiek laiko susidėvi net ir patys geriausi. Mechaniniai pažeidimai, aukšta ir žema temperatūra, UV spinduliai ir ozonas kenkia valytuvo šluotelės gumai
– atsiranda plika akimi nematomų įtrūkimų, ji
tampa kieta ir ima prasčiau valyti. Neigiamą
įtaką daro ir nekokybiškas automobilių langų
ploviklis: jis reaguoja su šluotelės guma.

Kokybė – labai svarbu!
VALEO – vienas pagrindinių gamintojų, tiekiančių valytuvus automobilių gamintojams.
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Specialistai pataria reguliariai
tikrinti valytuvo šluotelės būklę.
Įmonė jau daugybę metų diegia naujas technologijas, todėl VALEO valytuvai visada itin
kokybiški ir atitinka aukščiausius automobilių
gamintojų reikalavimus.

Kiekvienam automobiliui
VALEO valytuvų asortimentą sudaro kelios gaminių grupės, atitinkančios beveik
100 proc. Europos lengvųjų automobilių ir
sunkvežimių rinkos reikalavimus.
Naujausios grupės valytuvai „Silencio
XTRM“ tiekiami į automobilių gamyklas ir kaip
atsarginės dalys. Jie pasižymi puikiomis aerodinaminėmis savybėmis ir nuo stiklo gerai
nuvalo skysčius bei purvą. Dėl naujos konstrukcijos „Silencio XTRM“ valytuvai maždaug
perpus lengvesni nei klasikiniai (palyginkime:
„Silencio XTRM“ sudaro 6–7 elementai, o klasikinius – 23 elementai). Naujieji lankstūs, todėl
su stiklu sukimba visur vienodai, ir vanduo pašalinamas tolygiai nuo viso paviršiaus.
Šie valytuvai unikalūs: veikia tyliai ir stabiliai laikosi važiuojant dideliu greičiu. Valytuvo
šluotelėje mažiau judančių elementų, tad jis

itin elastingas žiemą. Beje, „Silencio XTRM“ galima montuoti ant kiekvieno valytuvo tvirtinamojo antgalio.
VALEO taip pat siūlo įprastos konstrukcijos valytuvus SILENCIO – jie buvo testuojami
savaitiniame žurnale „Motor“ ir užėmę pirmą
vietą. Guma su grafito sluoksniu mažina trintį, be to, vanduo ir purvas pašalinami švelniai,
valytuvai veikia tyliai.
VALEO taip pat siūlo puikiai rinkoje žinomų
tradicinių valytuvų seriją COMPACT – COMPACT EVOLUTION ir COMPACT REVOLUTION.
Krovininiams automobiliams skirti TIR. COMPACT atitinka automobilių rinkos reikalavimus.
COMPACT EVOLUTION valytuvai skirti transporto priemonėms, kurioms taikomi vienodi
valytuvų šepetėliai. COMPACT REVOLUTION –
su specialiu adapteriu, tad berėmės konstrukcijos valytuvus galima pritaikyti automobiliams, kuriems tinka įprasti valytuvai. Yra 10
įvairaus ilgio valytuvų šluotelių – taigi COMPACT REVOLUTION pritaikysite beveik 1 000
automobilių modelių arba 76 proc. Europos
automobilių rinkos.

T I E KĖ J A I I R PRODU KTAI

Greitai besivystančios
automobilių technologijos
ir didėjantys užsakovų
kokybės reikalavimai verčia
nuolatos tobulinti kiekvieną
automobilio detalę, kad ji
atitiktų reikiamas sąlygas.
„Pakaba – tai automobilio „mazgas“, kiekvieną dieną veikiamas stiprios jėgos. DELPHI
kūrėjų komanda nuolat kontroliuoja, kaip
juda pakaba. Kalbant apie visus vairo valdymo komponentus ir pakabą svarbiausia, kad
būtų idealus sukibimas su kelio danga. Beje, ar
galite įsivaizduoti pasaulį be gumos? Galbūt
ji nepakito išoriškai, bet jos kokybė ir sudėtis
DELPHI kūrėjų nuolat tobulinama.

Lanksto konstrukcija.

Slėgis ir įtampa –
šiuolaikinis vairo
valdymo ir pakabos
sistemos pasaulis
Siekdama patikimumo DELPHI kūrėjų komanda naudoja šiuos metodus: histerezės
(pasekmė atsilieka nuo ją sukėlusios priežasties), modulio (tiriama, kaip judant detalėms
elastinga deformacijos energija tampa šilumine energija) ir standumo modulį (matematiniai objekto tendencijos arba medžiagos
deformacijos elastingumo tyrimai, kai tiriamas
objektas veikiamas pašalinės jėgos). Šie metodai
užtikrina, kad bet kuris DELPHI pagamintas komponentas bus kruopščiai apgalvotas ir atitiks
konkrečiam automobiliui keliamus reikalavimus.

ISO 9001 arba TS16949 ir Europos komiteto
reikalavimus (Commission Regulation (EC)) Nr.
1400 / 2002.
Šiuo metu DELPHI korporacija plačiai žinoma kaip lyderė atsarginių automobilių dalių
(vairo valdymo ir pakabos sistemos) gamybos
sferoje. Itin vertinami DELPHI pagaminti lankstai, traukės, guminės pakabos įvorės, traukių
antgaliai ir t. t., skirti Europos, Azijos ir Šiaurės
Amerikos rinkai (visas šias detales galima rasti
naujausiame vairo valdymo mechanizmo kataloge).

Veiksniai, į kuriuos verta atkreipti
dėmesį
Trintis minimaliai sumažinama, jei lanksto
„piršto“ paviršius kruopščiai nušlifuotas. Jis

veiks minkštai ir efektyviai, jeigu bus naudojama aukštos kokybės alyva ir tefloninė lanksto
danga.
Lanksto išorę saugo patikima danga iš neopreno – medžiagos, mažiausiai reaguojančios į temperatūros pokyčius, alyvos, tepalų
poveikį ir kitus veiksnius.
Veržlė su fiksuojamuoju nailoniniu žiedu buvo pripažinta pačia patikimiausia dėl
vidinės poliamidinės dangos: apsaugo nuo
korozijos erdvę tarp „piršto“ ir veržlės.
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Dydžių ir nusidėvėjimo analizės
Pasitelkus dydžių analizę galima suderinti
originalios įrangos ir DELPHI komponentus –
užtikrinama aukšta montavimo kokybė.
DELPHI kūrėjų komanda atlieka daugybę
nusidėvėjimo tyrimų, kiekvieną detalę patikrina 100 000 kartų, tad jos patikimos ir
saugios. Visos DELPHI detalės sukurtos laikantis aukščiausių standartų – jos gaminamos įranga, atitinkančia kokybės standartą

DELPHI kataloge yra visų detalių skaitmeniniai paveikslėliai ir platus kitų gamintojų
kodų analogų sąrašas, tad patogu visiems
vartotojams. Be to, korporacija stengiasi plėsti
asortimentą. Štai, pavyzdžiui, 2009 m. katalogas papildytas nauja produkcija – taip siekiama patenkinti užsakovų poreikius ir padėti
jiems prižiūrėti įvairiausių modelių automobilius. Dabar jau daugiau nei 3 300 detalių
pavyzdžių sudėta ne tik į naujausią DELPHI
katalogą, bet ir į programą „TecDoc“. DELPHI
siekia tobulumo, tad kreipia dėmesį į visus
gamybos ypatumus, patikimumą ir vartotojų
pasitikėjimą.

Visa tai vienija prekių
ženklas – DELPHI.

ORO KONDICIONAVIMAS

PAKABOS DALYS

KURO SISTEMOS

ELEKTRONIKA

DELPHI amortizatoriai.

Aukšti standartai.

Po paviršiumi.

Visos detalės gali atrodyti vienodos, bet iš tiesų jų techniniai duomenys skirtingi.
DELPHI amortizatoriai pagaminti naudojant tefloną – tai aukščiausia kokybė ir
patikimumas. Jiems atliekami dviejų milijonų ciklų tvirtumo išbandymai. Tai patikimi,
veiksmingi amortizatoriai, kuriais galite pasitikėti Jūs ir Jūsų klientai.
Daugiau nei 100 metų mes gaminame detales, iš kurių sukuriami Jūsų automobiliai.

A

B

C
D

E

F

DELPHI PRIVALUMAI PASLĖPTI VIDUJE.
DELPHI amortizatoriai // A. Strypas, kurio danga pagaminta naudojant aukštas technologijas,
padidina amortizatoriaus patikimumą. B. Sandarinimo sistema užtikrina veiksmingą darbą, be to,
neišteka alyva. C. Jėgos kontrolės sistema. Amortizatorių suspaudžiant ir atleidžiant triukšmas kur
kas mažesnis nei įprastai. D. Kadangi amortizatoriams gaminti naudojamas teflonas, strypas slysta
itin lengvai. E. Aukštos kokybės plieninis vožtuvas suteikia galimybę kontroliuoti suspaudimo ir
atleidimo jėgą. F. Dujinis (plaukiojantysis) stūmoklis neleidžia susidaryti emulsijai – dujos
atskiriamos nuo alyvos.

delphi.com/am
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Marius Kuliešius

MB Klubas – „MERCEDES BENZ“
mėgėjus vienijanti organizacija

Automobilių mėgėjų klubai jau senai populiarūs visame pasaulyje, bet savo vietą Lietuvoje rado nesenai – pirmieji įsteigti prieš 11–12
metų.
Pirmasis „Mercedes-Benz“ (MB) klubas įkurtas Jungtinėje karalystėje dar 1952 metais.
Lietuvoje „Mercedes-Benz“ mėgėjus vienijanti
asociacija – MB klubas – skaičiuoja jau šeštus
gyvavimo metus. Sakome „jau“ nes iš daugiau
nei 70 Lietuvoje veikiančių klubų tik nedidelė
dalis yra oficialios organizacijos su savo struktūra, įstatais, aiškiai suformuluotais tikslais ir
vertybėmis.
MB klubo misija – propaguoti „MercedesBenz“ vertybes: aistrą automobiliams, pagarbą
žmonėms, harmoniją ir nuoseklumą. Tai darome populiarindami „Mercedes-Benz“ vardą,
supažindindami visuomenę su jo istorija, pasiekimais ir vaidmeniu automobilizmo raidoje,
skatindami šios markės automobilių mėgėjų
bendravimą, palaikydami ryšius su kitais panašiais klubais Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai
dalyvaudami ugdant žmogiškąsias vertybes
bei automobilinę kultūrą.
Nenorime girtis, kad mūsų klube – daugybė narių, tačiau siekiame bendrauti su kuo
daugiau „Mercedes- Benz“ mėgėjų visoje Lietuvoje. Didžioji dalis MB klubo organizuojamų
renginių atviri visuomenei – juose gali dalyvauti ir itin prijaučiantys šios markės automobiliams, ir tie, kurie su jais dar nesusidūrė.
Norėtume pabrėžti, kad šiuo straipsniu
nesiekiame įrodyti, jog „Mercedes-Benz“ – geriausias automobilis, menantis didingą istoriją.
Mes tiesiog tai žinome, o kitus kviečiame įsitikinti.

MB klubas – visuomeninė organizacija
Gyvuojant MB klubui įsteigti skyriai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, turime narių
Panevėžyje ir kituose miestuose. Šiuo metu
klubas vienija daugiau kaip 30 tikrųjų narių, o
į renginius susirenka per 100 „Mercedes-Benz“
mėgėjų. Narių ir dalyvaujančiųjų klubo veikloje amžius labai įvairus – kaip ir vairuojamų
„Mercedes-Benz“. Drąsiai galime sakyti, kad
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esame tarsi nedidelė šeima, nes pažįstame ne
tik klubo dalyvius, tačiau ir jų šeimos narius –
jie visada laukiami renginiuose. Aišku, nesame
uždaras klubas – kviečiame prisijungti ir naujus žmones.
MB klubo aukščiausias valdymo organas –
visuotinis narių susirinkimas, išrenkantis valdybą iš penkių narių, o ši renka prezidentą.
Klubą sudaro keturi skyriai: Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos ir Šiaulių. Jie turi savo autonomiją. Nariu galima tapti pateikus prašymą savo
skyriaus vadovui, gavus dviejų tikrųjų narių
rekomendacijas ir sumokėjus stojamąjį mokestį. Žinoma, įsijungti į klubo veiklą įmanoma
tiesiog atvykus į susitikimą ar renginį. Tikrieji
klubo nariai išsiskiria tik tuo, kad gali balsuoti
visuotiniame klubo susirinkime, dalyvauti kituose uždaruose klubo renginiuose, taip pat
pasinaudoti nario kortelės teikiamomis nuolaidomis.

Klubo renginiai
Kiekvienus metus MB klubas pradeda visuotiniu narių susirinkimu – jis vyksta paskutinįjį vasario savaitgalį. Šiais metais klubo dalyviai ir jų šeimos nariai iš visos Lietuvos rinkosi
prie Panevėžio esančiame dvare.
Šių metų pavasarį planuojamas atviras renginys, skirtas „Mercedes-Benz“ automobiliui
paminėti, taip pat kelionė į Ukrainoje organizuojamą Rytų Europos „Mercedes-Benz“ klubų
suvažiavimą ir t. t.
Vasaros sezonas kiekvienais metais tradiciškai uždaromas paskutinįjį vasaros savaitgalį –
dvi dienas vyksta renginys „Mercedes-Benz“
žygis per Lietuvą“. Į jį kviečiami šios markės automobiliams prijaučiantieji iš visos Lietuvos.
Rudenį jau tradicija tapo aplankyti draugus
Latvijoje, taip pat kelionė į „Mercedes-Benz“
gamyklas Europoje.
Be šių tradicinių MB klubo renginių kiekvienas skyrius organizuoja renginius ir susitikimus atskiruose regionuose.
Jeigu artimos šios idėjos, laukiame MB
klubo susitikimuose ir renginiuose! Apie mus
daugiau skaitykite tinklapyje www.mbclub.lt.

