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Mieli skaitytojai,
džiaugiuosi ir vėl galėdamas pasilabinti su Jumis iš
naujojo mūsų žurnalo puslapių. Lyg akies mirksnis
prabėgo nerūpestinga vasara ir už lango ruduo jau
dabina žemę savo įvairiomis spalvomis. Vieniems
ruduo – derliaus nuėmimo, grybavimo, naujų
mokslo metų pradžios laikas, kitiems – alinančio
pasiruošimo žiemos sezonui ar net rudeninės depresijos metas. Iš tiesų, gelstantys lapai, trumpėjančios dienos ir šaltėjančios naktys visiems pranašauja
apie neišvengiamą „Sniego Karalienės“ artėjimą. Ji
ateis išdidi, šalta, rūsti ir nepalenkiama, viską aplink
pavers į sniego ir ledo rūmus. Savo bedvasių, žvarbiu kvėpavimu atneš žiemą į mūsų šalį, mūsų namus, mūsų gyvenimus...
Lietuvos gyventojams žiemos atėjimas kasmet
sukelia papildomų rūpesčių: vitaminų trūkumas,
peršalimai ir ligos, nežmoniškai padidėjusios sąskaitos už šildymą, elektrą, kasrytinės automobilio
užvedimo problemos, nuolatinis chaosas keliuose,
smarkūs temperatūrų svyravimai – tai veikia lyg
juodosios magijos užkeikimai pasakų herojus. Gaila, žmonės dažnai pasiduoda šiai magijai – tampa
irzlūs, užsidarę, pikti ir paskendę nuolatiniuose
rūpesčiuose, nebetoleruoja nieko aplink save, net
nesusimąstydami, koks juos supantis pasaulis yra
iš tikrųjų. Lyg persikūniję į pasakos apie „Sniego Karalienę“ personažą – Kajų, vaikšto su ledo krislu širdyje, neleidžiančiu pamatyti pasaulio tokio, koks jis
iš tiesų yra – pastebėti aplinkinių gerumo, ištiestos
pagalbos rankos...
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Kurdami šį „Aktualijų“ numerį labai norėjome, jog jis
kiek įmanoma labiau išliktu vasariškas, spinduliuotu šilumą ir gerą nuotaiką, bei neleistu Jums, mieli
skaitytojai, pasiduoti rudeninei depresijai. Nežinau,
ar mums tai pavyko, nes dėl mūsų verslo specifikos šiame žurnalo numeryje dominuoja „žieminių
temų“ straipsniai, bet, kur tik galėjome, stengėmės
palikti bent mažyti šviesos ir optimizmo spindulėlį
ir taip leisti Jums pajausti, jog mes čia esame tam,
jog padarytume Jūsų sunkų, kasdienį darbą nors
kiek lengvesnį. Prie „vasariškų“ straipsniu priskiriame
pasakojimą apie visai neseniai įvykusį renginį –
„Verslininkų susitikimas 2011“. Be to, straipsniai apie
„Artėjantį penkmetį“, „Fomar“ akciją, „Autožiedą“ ir
vienos mūsų atstovybių remiamą „Fast Lap“ turnyro
dalyvių ekipažą pilni vasariškos nuotaikos.
Likusiuose straipsniuose galėsite paskaityti apie
naująją UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovybę Klaipėdoje, apie sezonines akcijas, skirtas mūsų klientams,
naudingus aksesuarus INCA keturračiams, žieminę
automobilinę chemiją ir akumuliatorių priežiūrą bei
tam skirtus įrankius. Rasite mūsų nuolatinių partnerių – „Auto Bild Lietuva“ ir „Auto Plius“ straipsnius,
begalę informacijos ir naujienų iš įvairių gamintojų
„virtuvės“. Na, ir, žinoma, nustebinsime Jūs naujuoju mūsų konkursu. Koks tai konkursas ir kokie prizai Jūsų laukia, sužinosite, perskaitę šį „Aktualijų“
numerį.
Sėkmės Jums visiems ir kuo daugiau ištvermės,
kantrybės bei tolerancijos. Niekad nepamirškite,
jog mes esame tam, kad prireikus ištiestume Jums,
mūsų partneriai ir klientai, savo pagalbos ranką!
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Gerbiamieji,
už lango ruduo, pats laikas skaičiuoti nuveiktus ir
nenuveiktus darbus, įvertinti kryptį, kuria einame bei
toliau ryžtingai siekti savo tikslų gyvenime ir versle.

Galime didžiuotis, jog mūsų bendrovė neapsiriboja vienkartiniais ir trumpalaikiais tikslais, o
kuria vis naujas užduotis ir naujus siekius, priima iššūkius ir drąsiai žvelgia į ateitį.
nauji INTER CARS filialai
Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti tris naujus INTER CARS filialus, kurie šiais metais atvėrė
duris Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Iš
viso turime jau 8 filialus visoje Lietuvoje. Tokia
sparti plėtra leidžia mums patenkinti kiekvieno
kliento poreikius ir užtikrinti aukštos kokybės
aptarnavimą. Rūpinamės, kad mūsų prekės ir
mūsų paslaugos būtų patikimos ir visiems lengvai pasiekiamos. Siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo su klientais bei tarpusavio supratimo, kas leidžia atidžiau pažvelgti į kiekvieno
kliento pageidavimus.

naujos akcijos
Bendradarbiaudami su savo partneriais, stengiamės vystyti klientų lojalumą pasiūlydami
daug naujų akcijų, kurios ne tik motyvuoja
klientus pirkti mūsų prekes, bet ir teikia abipusės naudos. Didelio atgarsio ir susidomėjimo sulaukusi paroda Varšuvoje, kurią aplankė
daugiau kaip 150 mūsų klientų, buvo surengta,
tam kad prekių gamintojai ir tiesioginiai prekių
naudotojai, galėtų pabendrauti betarpiškai ir
įgyti neįkainojamų žinių. Ši paroda buvo puiki
galimybė pasisemti techninių žinių, naujienų
iš automobilių verslo pasaulio, ir, labai malonu,
kad didelis skaičius mūsų klientų gavo proga
pasinaudoti šią galimybe.
klientų aptarnavimas
Norėdami užtikrinti aukštos kokybės klientų
aptarnavimą, siekiame, kad klientams būtų
pateikta naujausia ir patikima informacija, kuria disponuoja tikri savo srities specialistai bei

profesionalai. Todėl, nuolat rengiame vidinius
bei išorinius darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus. Stengiamės užtikrinti betarpišką prekių gamintojų ir prekių naudotojų
bendravimą.

didiname komandą
Nepaisant liūdnų ekonominių prognozių viešajame ir privačiajame sektoriuose, su optimistiškai žvelgiame į ateitį. Besivystydami sukuriame ir galime pasiūlyti naujų darbo vietų
kvalifikuotiems specialistams. Į savo komandą
priimame iniciatyvius, turinčius originalių idėjų
ir besidominčius automobiliais žmones. Turime
didelį potencialą augti ir tobulėti, turime tvirtus įsitikinimus, kad labai norint viską galima
pasiekti. Turime didelę patirtį ir ties ją neketiname sustoti, nes mūsų planai siekia toli į ateitį.
INTER CARS ir toliau ryžtingai eis savo tikslų link,
rūpinsis savo klientais, padės kurti saugų automobilių eksploatavimą.

PENKMEČIUI
ARTĖJANT
Niekas neužginčys fakto, jog dauguma žmonių mėgsta
paminėti gražias datas, jubiliejus, įvairias sukaktis – net
ir nedideli įvykiai, nors simboliškai, bet vis tiek paminimi
„savame rate“. Artėjant 5 metų nuo UAB „Inter Cars
Lietuva“ veiklos pradžios sukakčiai, mes irgi norime
simboliškai paminėti šį faktą, apžvelgdami tai, kaip ir ką
visiems mums davė 2007 metai.
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DARBO PRADŽIA

Slovėnija įsivedė eurą, Nicolas Sarkozy, buvo iš-

2007 metai nebuvo eiliniai tiek Europos, tiek
Lietuvos, tiek ir „Inter Cars“ istorijoje. Tais metais
į Europos Sąjungą įstojo Bulgarija ir Rumunija,

rinktas Prancūzijos prezidentu, Europoje pradėjo veikti realaus laiko atsiskaitymų sistema TARGET2 (prie šios sistemos šiandien prisijungusi
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ir Lietuva), pasirodė naujoji operacinė sistema
„Windows Vista“.
Lietuvai bene svarbiausias 2007 metų įvykis
buvo įstojimas į Šengeno erdvę. Be šio džiugaus įvykio, turėjome Lietuvos prezidento
Valdo Adamkaus išrinkimą „metų europiečiu“,
naują mūsų šalies vyriausybės sprendimą dėl
busimos šalies energetikos politikos (dėl šios
prežasties buvo nuspręsta Pabaltyje statyti
naują atominę elektrinę), akcijos „Stop karui
keliuose“ paskelbimą, mokytojų streikus, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės iškovotą bronzą
Europos krepšinio čempionate ir, pirmą kartą
Lietuvos krepšinio istorijoje, dėl žiūrovų riaušių
nutrauktas krepšinio rungtynės, vykusias Kauno Sporto Halėje tarp Vilniaus „Lietuvos Ryto“ ir
Kauno „Žalgirio“ komandų (tuomet dėl sirgalių
elgesio „Žalgiriui“ buvo įskaitytas techninis pralaimėjimas ir skirta 10 000 eurų bauda bei vienerios rungtynės be žiūrovų).
„Inter Cars“ istorijoje 2007 metai pažymėti tokiais įvykiais:
– susijungė dvi lenkiško kapitalo įmonės „Inter
Cars S.A. (IC)“ ir „Japan Cars S.A. (JC AUTO)“, užsiimančios didmenine prekyba atsarginėmis
dalimis, skirtomis autotransportui. Dėl šio susijungimo, „Inter Cars“ asortimente ženkliai padaugėjo detalių Azijoje gamintiems automobiliams ir atiteko JC AUTO atstovybės Italijoje ir
Belgijoje;
– įkurtas automobilių servisų tinklas „Perfect
Service“;
– įkurtos „Inter Cars“ atstovybės Vengrijoje ir
Kroatijoje;
– savo veiklą Lietuvoje pradėjo įmonė UAB „Inter Cars Lietuva“;
Kai 2007 metų pradžioje UAB „Inter Cars Lietuva“ pradėjo savo veiklą Lietuvoje, ji turėjo vienintelę atstovybę Vilniaus mieste, užsiimančia
atsarginių dalių ir aksesuarų lengviesiems automobiliams prekyba, bei aiškią viziją – tapti
patikimu partneriu atsarginių detalių automobiliams rinkoje. Vos tik visi organizaciniai darbai
buvo baigti, įmonė pradėjo kryptingai dirbti ir
atkakliai siekti užsibrėžto tikslo.

KAIP TAI ATRODO DABAR?
Šiandien įmonė UAB „Inter Cars Lietuva“ turi
8 atstovybes penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, iš kurių 7 užsiima atsarginių dalių ir aksesuarų lengviesiems automobiliams prekyba, o aštuntoji atstovybė,
esanti Klaipėdoje – atsarginių dalių ir aksesuarų sunkvežimiams prekyba. Be to,
įmonė UAB „Inter Cars Lietuva“ yra kompanijai „Inter Cars“ priklausančiu prekinių ženklų „Inca“, „Feber“ ir „Lauber“ įgaliota platintoja Lietuvoje. Įmonėje UAB
„Inter Cars Lietuva“ įkurti ne tik „Auto“, „Moto“ ir
„Sunkvežimių“ skyriai, bet ir „Įrankių ir įrangos“,
bei „IC Flotilijos“ skyriai. Ir jei „Auto“, „Moto“ ir
„Sunkvežimių“ skyriai užsiima atsarginių dalių
pardavimu, tai „Įrankių ir įrangos“ skyrius užsiima ne tik pardavimu, bet ir „po pardaviminiu“
aptarnavimu, o „IC Flotilijos“ skyrius – įvairių
įmonių automobilių parkų techniniu aptarnavimu. Be viso to UAB „Inter Cars Lietuva“
turi platų prekių pristatymo savo klientams
tinklą ir operatyviausią Lietuvoje užsakytų prekių pristatymą iš didžiausio visoje
Rytų Europoje logistikos sandėlio, esančio
Lenkijoje. Įmonės klientai visiškai laisvai
gali naudotis elektroniniu atsarginių dalių
paieškos katalogu „IC Katalog“ ir internetiniu paieškos katalogu „Web Katalog“, kurį
galima rasti adresu www.intercars.lt
BENDRADARBIAVIMAS
Išskirtinis UAB „Inter Cars Lietuva“ bruožas
yra tas, jog joje ne tik dirba darnus ir pakankamai jaunas kolektyvas, bet įmonė palaiko labai
glaudžius ryšius tiek su centrine „Inter Cars“
būstine esančia Lenkijoje, tiek su savo kolegomis iš kitų šalių. UAB „Inter Cars Lietuva“ nuolat
dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir taip pat į savo projektus kviečia kolegas iš
užsienio. Praktika parodė, kad toks bendradarbiavimas ne tik duoda geresnius rezultatus, bet
ir kelia darbuotojų kvalifikaciją bei tobulina jų
žinias.
Išskirtiniais galima pavadinti dukterinių kompanijos „Inter Cars“ įmonių darbuotojų ir atstovų susitikimus su „Inter Cars“ skyrių vadovais ar
net valdybų nariais. Štai pavyzdžiui, šių metų
rugpjūčio mėnesį darbuotojai iš „Inter Cars“ atstovybių Lietuvoje ir Latvijoje lankėsi Lenkijoje, kur juos pakvietė pats įmonės „Inter Cars“
įkūrėjas Krzysztof Oleksowicz. Susitikimas
vyko 3 dienas ir žmonės iš skirtingų šalių šiltai bendravo tarpusavyje, dalinosi patirtimi,
diskutavo apie skirtingus projektus, jų vystymą,
kompanijos plėtrą, dabartį ir ateitį. O
paskutiniąją dieną susitikimo dalyvių
laukė staigmena – Krzysztof Oleksowicz visus norinčius pats asmeniškai
pavėžino specialia trasa savo lenktyniniu
automobiliu...
Iš šiame straipsnyje esančių viešnagės
nuotraukų galite patys susidaryti įspūdį apie tai, kaip glaudžiai bendrauja „Inter Cars“ atstovai iš skirtingų šalių.
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Klaipėdoje – nauja
Inter Cars Lietuva
atstovybė
Seniai praėjo laikai, kai automobilių dalys buvo deficitas. Šiandien greičiau jau nustebsite, jei atvažiavęs į pirmą pasitaikiusią automobilių detalių parduotuvę negausite,
ko tikėjotės. Tokiu atveju labai pagelbės Klaipėdoje naujai įsikūrusi specializuota
atsarginių detalių, skirtų sunkvežimiams, parduotuvė, atstovaujanti didžiausios Vidurio ir Rytų Europos regione automobilių dalių tiekimo kompanijos „Inter Cars S. A.“ antrinei įmonei UAB „Inter Cars Lietuva“.
Pasiūla iš viso pasaulio
„Inter Cars S. A.“ veiklos pradžia siekia 1990
metus, kai įmonę atidarė Krzysztofas Oleksowiczius, Piotras Oleksowiczius ir Andrzejus
Oliszewskis. Pirmasis įmonės biuras buvo 300
m² ploto Varšuvos mieste, Lenkijoje. Bendrovės
savininkai turėjo savitą filosofiją ir veržlią strategiją, tad IC PL sparčiai vystėsi ir jau 2000 metais
pagrindinė įmonės buveinė perkelta į naują
šiuolaikinį logistikos centrą šalia Varšuvos. Jo
plotas viršija 20 000 m².
Dabar „Inter Cars S. A.“ – didžiausia bendrovė,
užsiimanti lengvųjų ir krovininių automobilių,
visureigių, motociklų, keturračių, motorolerių
ir specialiosios technikos atsarginių dalių platinimu visame Vidurio ir Rytų Europos regione.
Prekių asortimentas nuolat papildomas prekėmis iš daugiau nei trijų šimtų didžiausių pasaulyje automobilių dalių gamintojų. Stengdamasi
patenkinti savo klientų poreikius, „Inter Cars“
kiekvienai prekei turi bent kelis pakaitalus. Tai
ir visame pasaulyje žinomų automobilių dalių
gamintojų, ir pigesnė, tačiau visus kokybės
reikalavimus atitinkanti Europos bei Azijos gamintojų produkcija. Pakaitalų gausa labai didelė – „Inter Cars“ asortimentą sudaro daugiau
kaip 1 200 000 prekių! Tokiu atsarginių automobilių dalių asortimentu vargiai ar dar kas nors
galėtų pasigirti visame Vidurio ir Rytų Europos
regione. Perkantieji atsargines dalis iš „Inter
Cars“ visuomet gali rinktis prekes, atitinkančias
individualius jų poreikius.
Šiandien „Inter Cars“ turi daugiau nei du šimtus
atstovybių Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje, Belgijoje, Italijoje ir Ukrainoje.
Bendrovei „Inter Cars“ priklauso tokios įmonės
kaip LAUBER (jos specializacija – automobilių
dalių restauravimas), FEBER (gamina pusprie-
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kabes ir krovininių automobilių priekabas),
INTER MOTORS (motociklų, motorolerių, keturračių dalys ir aksesuarai), taip pat prekių
ženklai 4MAX, INCA, Q-SERVICE, Q-SERVICE
TRUCK, AUTO CREW, PERFECT SERVICE, MOTO
INTERGRATOR ir kiti. Be to, bendrovė „Inter Cars“
prekiauja „4 x 4“ visureigių dalimis, automobilių
aksesuarais ir puošybos detalėmis, gamintojo
INCA produkcija bei legendiniais motociklais
TRIUMPH.
Inter Cars Lietuva
Antrinė „Inter Cars S.A.“ įmonė UAB „Inter Cars
Lietuva“ mūsų šalyje dirba beveik 5-erius metus ir jau turi savo atstovybių penkiuose didžiausiuose Lietuvos Respublikos miestuose, o
taip pat puikiai organizuotą automobilių dalių
tiekimo tinklą visoje šalies teritorijoje. Kiekvienoje UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovybėje prekių
asortimentas priklauso nuo to regiono specifikos, rinkos poreikių, konkurentų turimo asortimento ir UAB „Inter Cars Lietuva“ platintojų
profesionalios patirties. Asortimento pagrindas
visada formuojamas laikantis „kliento pasirinkimo teisės“ principo. Tai reiškia, kad UAB „Inter
Cars Lietuva“ savo klientams visada gali pasiūlyti tiek originalios, tiek visame pasaulyje gerai
žinomų gamintojų produkcijos, tiek pigesnių,
tačiau tikrai ne blogesnės kokybės ir visus kokybės reikalavimus atitinkančių analogiškų
prekių. Taigi iš didelės UAB „Inter Cars Lietuva“
prekių pasiūlos klientas visada gali pasirinkti
būtent tai, ko jam reikia.
Duris atvėręs naujasis filialas Klaipėdoje užsiima
atsarginių detalių, skirtų sunkvežimiams, prekyba, čia dirba kvalifikuoti, savo darbą puikiai
išmanantys ir klientams padėti pasiryžę darbuotojai. Atsižvelgę į kainos ir kokybės santykį,
kartu su klientu padės išrinkti jam tinkamiausią
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variantą. Naujajame filiale įdiegtos kompiuterinės programos kur kas palengvina darbą.
Profesionalai, atstovaujantys transporto bendrovėms visoje Europoje, pripažįsta „Inter Cars“
kaip vieną patikimiausių ir solidžiausių atsarginių dalių tiekėją. 2011 metų vasarą Klaipėdoje
įsikūręs naujasis „Inter Cars Lietuva“ oficialus
atstovas irgi siekia tapti patikimu dalių tiekėju
Vakarų Lietuvos, o labiausiai – Klaipėdos, transportininkams. „Mūsų privalumas – patogi vieta.
Įkūrėme parduotuvę praktiškai ant tako – šalia
judriausios miesto magistralės, Šilutės plente“, – pasakojo filialo direktorius Žilvinas Bitinas.
Bendrovės jau žino, o kiti – greit
sužinos
Pasak naujosios „Inter Cars Lietuva“ atstovybės
direktoriaus, galimybės užimti didelę rinkos
dalį Klaipėdoje visai realios. „Manau, greitai būsime geri didžiųjų transporto bendrovių partneriai, nes „Inter Cars“ vardas puikiai žinomas
tarp profesionalų. Be to, norime, kad šis vardas
būtų puikiai žinomas ir meistrams. Juk ne paslaptis, kad Klaipėdos uostas yra automobilių
importo vartai iš JAV ir Vakarų Europos, tad dalių paklausa čia didžiulė. „Inter Cars“ tiek Amerikos, tiek Europos lengvųjų automobilių pasiūla
begalinė, o kainų politika labai lanksti“, – aiškino Žilvinas Bitinas.
Naujojo filialo komanda iškėlė sau tokį tikslą –
klientams suteikti aukščiausio lygio aptarnavimą ir galimybę apsipirkti per trumpiausią laiką
bei palankiausiomis sąlygomis. „Inter Cars“ ne
tik turi didelį atsarginių dalių asortimentą, bet
ir tiekia atsargines detales pagal užsakymus.
Kadangi bendrovės sandėliai yra arti (Lenkijoje), dalys iš centrinio sandėlio atvežamos per
naktį, taigi naujojo filialo klientai irgi turi galimybę įsigyti visų prekių iš „Inter Cars“ asorti-

mento. Pabrėžtina, kad užsisakyti norimą detalę galima ne tik iš visų UAB „Inter Cars Lietuva“
filialų, esančių Lietuvoje, bet ir iš Rytų Europoje
didžiausio centrinio „Inter Cars S. A.“ sandėlio
Lenkijoje. Svarbu tai, kad prekės iš šio sandėlio į visus Lietuvoje esančius UAB „Inter Cars
Lietuva“ filialus pristatomos per naktį. Taigi, jei
bet kurią darbo dieną klientas naujajame filiale
užsisakys prekių iki 16 valandos, tai kitą rytą jos
bus pristatytos į nurodytą vietą arba pirkėjas
tiesiog galės atsiimti jas pats naujajame UAB
„Inter Cars Lietuva“ filiale.
Be to, filialo klientams suteikiama galimybė
užsisakyti prekių ne tik telefonu ar elektroniniu
paštu, bet ir internetu – tereikia susisiekti su padalinio darbuotojais, kad atvykęs vadybininkas
į kliento kompiuterį įdiegtų programą „IC Katalog“. Beje, turintys šią programą pirkėjai gali
stebėti, kur yra jiems reikalingos prekės, taip
pat užsisakyti jų iš kitų UAB „Inter Cars Lietuva“
filialų Lietuvoje arba iš centrinio „Inter Cars S. A.“
sandėlio Lenkijoje.
„Nesame naujokai automobilių dalių pardavimo rinkoje. Iš daugiametės patirties žinome,
kad klientui svarbu trys dalykai: laikas, kaina
ir detalės patikimumas. Esame „Inter Cars Lietuva“ partneriai ir galime garantuoti visus tris
pardavimo komponentus. Lieka pranešti tai
Klaipėdos klientams ir dirbti“, – kalbėjo Žilvinas
Bitinas, „Inter Cars“ filialo Klaipėdoje direktorius.
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UA B „ I nte r C a r s L i e t u v a“ r i nk o daro s sk yr i u s

SIDE X SIDE tipo utv

keturračių naudingumas,arba kuo gali
pagelbėti inca aksesuarai
Pastarosios žiemos pridarė mums nemažai rūpesčių, todėl norime pristatyti INCA
keturračių naudingus priedus, kuriuos galite užsisakyti INTER CARS platinimo tinkle.
Pristatome Jums INCA priedų komplektą, kuris
labai pravers žiemos metu. Komplektą sudaro:
sniego valytuvas, druskos-smėlio barstytuvas,
šepetys su nepriklausoma pavara ir priekabos.
Nutarėme patikrinti, ką galėsime žiemą nuveikti, apsiginklavę tokiu komplektu ir, į ką reikia atkreipti dėmesį, eksploatuojant šią įrangą. Įrangos testavimui pasirinkome gatveles, esančias
privačių namų kvartale.
Sniego valytuvas
Visų pirmą norėjome išbandyti sniego valytuvą. Pamėginome nuvalyti sniegą privačios
valdos teritorijoje, privažiavime iki namo, o taip
pat gatvėje ir aplink valdą. Be to turėjome puikią progą įrodyti kaimynams, kad mūsų hobis
nėra vien hobis, bet labai efektyvus ir praktiškas darbas. Kartkartėmis galime nuvalyti visą
gatvę. Mums tai vieni juokai, o kaimynų akyse
tikrai pakilsime.
Pagrindinis reikalavimas sniego valytuvui – tvirta ir patikima konstrukcija. Valytuvo peilis privalo turėti keičiamą guminę juostą prie apatinės
darbinės briaunos. Tuomet galime būti ramūs,
kad nei valomas paviršius, nei pati įranga nebus sugadinti. Susidėvėjusią gumą be vargo
galime pakeisti nauja. Dar vienas svarbus keturračio bei sniego valytuvo saugos elementas,
tai spyruoklės, kurios sugeria peilio smūgius į
daiktus kyšančius iš valomo paviršiaus. Kai atsitrenkiame į tokią kliūtį, sniego valytuvas amortizuoja, kad išvengtu aksesuaro sugadinimo ir
tuoj pat grįžta į pradinę padėtį.

Kadangi keturračio INCA TRUCK priekis pakankamai aukštas – matomumas prieš pat nosį
ribotas. Dėl šios priežasties, sniego valytuvas
kraštuose privalo turėti vėliavėles, kurios padės
orientuotis ir palengvins peilio valdymą.
Sniego valymas vyko sklandžiai –galimybė nustatyti valytuvo peilį trimis skirtingais kampais
labai pravertė siaurose, sunkiai pravažiuojamose gatvelėse bei vietose su ribota posūkio
zona.
Druskos-smėlio barstytuvas
Kitas neatsiejamas
elementas – ledas.

žiemos

peizažo

Vietoj kibiro su smėlių ir kastuvėlio barstymui,
INTER CARS siūlo puikią alternatyvą – prikabinamą prie ATV ar UTV druskos-smėlio barstytuvą. Nedidelis barstytuvas greitai išspręs slidžių paviršių problemą. Žinoma, šis įrenginys
nelabai pravers smėlio barstymui prie nuosavo
namo, bet, pavyzdžiui, firmų savininkams, turintiems didesnius plotus –tikrai patiks. Prieš
darbo pradžią reikia susipažinti su druskos ar
smėlio srauto reguliavimo galimybe. Be to,
privaloma pasirūpinti papildoma barstytuvo
apkrova, nes slidžiame paviršiuje ratas, kuris
varo barstytuvo mechanizmą gali praslysti ir
įrenginys tampa neefektyvus.
Šepetys
Kai jau nuvalėme sniegą, pabarstėme druska
arba smėliu, galime išbandyti mechaninį šepetį. Norėjome įsitikinti, kaip veikia šis įrenginys. Šepetys turi nepriklausomą pavarą
su benzininiu varikliu. Variklis valdomas
iš kabinos ilgo lyno pagalba, pritvirtinus
valdymo svirteles prie apsauginių grotelių.
Pradžioje turėjome problemų – šepetys nuolat
užsikimšdavo ir apsauginė pavaros sankaba
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išjungdavo šepetį. Buvome kiek sutrikę. Bet
atidžiau apžiūrėję įrenginį radome šepečio reguliavimą kairėn-dešinėn, tokį pat, kaip sniego
valytuve. Nukreipus šepetį į kelkraštį viskas ėjo
kaip iš pypkės – nugramdytas sniegas buvo išmetamas į šoną už kelio ribos. Tačiau, turėkime
omenyje, kad stipriai sušalęs sniegas bei ledas
nepasiduos šiam įrenginiui. DĖMĖSIO! Jei montuosite sniego valytuvą ir šepetį prie vienos
transporto priemonės būtina pasirūpinti, kad
tvirtinimo elementas būtu universalus. Priešingu atvejų galite turėti problemų pakeliant
įrenginius gervės pagalba.
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Priekaba
Žinoma, viskas priklauso nuo to, ko tikimasi iš
priekabos ir kaip norima ją panaudoti. Priekaba gali būti didesnė arba mažesnė, labai gerai,
jeigu ji savivartė. Rinkdamiesi priekabą būtinai
atkreipkite dėmesį į LMM (leidžiama maksimali
masė) reikšmę, kuri yra nurodyta Jūsų keturračio techniniame pase. Priekaba gali praversti
įvairiuose darbuose, pavyzdžiui, sniego išvežimas, įrankių ar įrangos transportavimas.

Nauja duomenų bazė
skirta

moto rinkai

Naujausias „moto-transporto“ priemonių atsarginių
dalių paieškos katalogas padidėjo beveik dvigubai!
Pristatome naująjį motociklų dalių katalogą
2011/2012 metams, kuris jau pasiekiamas
mūsų nuolatiniams klientams. Naujasis katalogas gerokai pranoko praėjusių metų katalogą – apimtis išaugo nuo 914 iki 1456 puslapių!
Jis sudarytas pagal tokia pat struktūrą, kaip ir
ankstesnysis, todėl mūsų klientai lengvai galės
rasti reikalingas dalis. Į katalogą įtraukti naujausi pasiūlymai, kruopščiai paruošti ateinančiam
sezonui. Labai ženkliai padidėjo skyrius „Stabdžiai”, kurį šiais metais sudaro net 400 puslapių
ir jis apima žinomų TRW, FERODO, BREMBO
bei NISSIN gamintojų pasiūlymus.

Taip pat pasirūpinkime savimi
Turite gerai pasiruošti tokiems darbams: tinkami drabužiai, pirštinės, kepurė, akiniai arba kita
apsauga veidui ir akims – tai pagrindas. Galite
užsidėti šalmą, kuris apsaugos Jūsų galvą ne tik
važiavimo metu, bet ir pasilenkus prie įrangos.
Nepamirškite termoso su karšta arbata – tikrai
pravers!
Dar keli naudingi patarimai
Galima ilgai vardinti įvairiausias saugos priemones, bet paminėsime tik kelias svarbiausias
saugumui: geltonas švyturėlis, liemenė su atšvaitais, avarinis trikampis, kuri galite pakabinti
barstytuvo ar priekabos gale. Be to, kastuvas,
papildomas smėlio maišas, kuris gali praversti,
kaip papildoma barstytuvo apkrova, grandinės
ratams. Dauguma SIDE X SIDE tipo UTV transporto priemonių pagal konstrukcija skirtos
ūkio reikmėms. Jau iš pirmo žvilgsnio susidaro nuomonė, kad ši transporto priemonė
nelabai tinka savaitgalio pasivažinėjimui, ar
turistiniam žygiui. Didelė bagažinė, ne itin
sportinė pozicija prie vairo, o be to trūksta kažko “tokio“, kas sukeltų norą spustelti akseleratoriaus pedalą iki dugno. Bet, jei sugebame „ūkinius“
keturračius pritaikyti bekelių
pramogoms, tai, be abejo,
galėsime juos panaudoti,
kaip patikimus pagalbininkus
kasdieniuose darbuose.

Pernai didelio susidomėjimo sulaukė
pasiūla, skirta servisams, kurių specializacija – motociklų remontas, todėl
naujoje katalogo laidoje mūsų klientai
galės rasti žymiai didesnį specialiųjų
įrankių, skirtų motociklų aptarnavimui,
asortimentą.
Į katalogą taip pat įtrauktos keliasdešimties gamintojų detalės, skirtos beveik 12
000 motociklų, motorolerių ir keturračių
modelių.

Naudojantiems programą
IC Katalog
„Moto“ rinkos atstovams, naudojantiems INTER
CARS programą „IC Katalog“, norime pranešti
apie jiems aktualų programos atnaujinimą,
skirtą atsarginėms „moto-transporto“ dalims ir
turintį labai daug naudingos informacijos. Šis
atnaujinimas apima apie 89 000 naujų detalių
„pririšimų“, apie 40 000 naujų pakaitalų ir 4 881 naują detalę. Praplėsta
modelių bazė, į kurią įtraukti 2010
metų gamybos modeliai. Be to, į
atnaujinimą įtraukti garsios amerikiečių firmos ALL BALLS 4 RIDE
guoliai. Tuos mūsų klientus,
kurie dar neatsinaujino
programos „IC Katalog“,
raginame tai padaryti kuo
greičiau ir pradėti juo naudotis ne tik standartinių,
bet ir netipiškų modelių detalių paieškai.
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KELIAI ATRANDAMI
IŠ NAUJO
Ar Jus masina kelionės miško takais – grynas oras, vaizdinga aplinka, adrenalinas ir
laisvė atrandant naujus kelius? Jei į šį klausimą atsakėte „Taip“, tada šiame straipsnyje
pateikiama informacija kaip tik Jums.
Ar kada nors kilo mintis, kad norėtumėte iš
naujo atrasti keturračius motociklus ir puikiai
praleisti laisvalaikį – išvažiuoti jais į gamtą,
leistis į pažintines keliones apžiūrėti žymių
vietų, krašto kultūros paveldo grožybių? Jeigu taip, tuomet žinokite, kad tai įmanoma!
Ukmergėje esanti įmonė UAB „Autožiedas“ ne
tik užsiima keturračių motociklų nuoma, bet ir
organizuoja pažintines ekskursijas po žymiausias Ukmergės krašto kultūros paveldo vietas.
Galite pasinaudoti šios įmonės paslaugomis ir
aplankyti nuostabiausias Aukštaitijos vietoves
arba žinomiausius dvarus, esančius Ukmergės
rajone. Maža to, išvykę į gamtą bent trumpam
galėsite pamiršti miesto įtampą, atsipalaiduoti,
fiziškai ir dvasiškai pailsėti.

čių per Sekmines apeiti Kristaus kančios kelią,
vis daugėjo. Tarpukaryje jų atvykdavo tūkstančiai. 1963 m. Kalvarijos buvo nugriautos. Prasidėjus 1989 m. atgimimui, jos vėl atstatytos.

MARŠRUTAI

Jis trykšta netoli Pabaisko seniūnijos Sukinių
kaimo, Žuvintės upelio dešiniajame krante. Tai
lyg tyra žemės akis. Šaltinis tarsi bedugnis –
kone 5 metrų gylio. Jame „verda“ skaidrus, malonaus skonio vanduo. Įdomu, kad po 30 cm
sluoksniu, skaidraus vandens gelmėse, be paliovos kunkuliuoja smėlio ir vandens emulsija.
Šis šaltinis – tai respublikinės reikšmės hidrologinis gamtos paminklas.

UAB „Autožiedas“ gali pasiūlyti net tris skirtingus maršrutus – „Greitoji trasa“, „Šventosios
lankas“ ir „Dvarų žiedas“. Jų tikrai pakanka, kad
skirtingi klientų poreikiai būtų patenkinti.
Maršrutas „Greitoji trasa“ (jo ilgis – apie 40 kilometrų, trukmė – tik dvi valandos) skirtas tiems,
kurie per trumpą laiką nori pajausti visus malonumus važiuojant keturračiu motociklu.
Maršrutas „Šventosios lankas“ (ilgis – apie 70
kilometrų, trukmė – apie 6 valandas) skirtas norintiesiems visa galva pasinerti į gamtos grožį
ir kartu aplankyti keletą istorinių vietovių. Keliaujant „Šventosios lanko“ maršrutu suplanuoti
tokie sustojimai:
Šventosios krantai
Šio krašto puošmena – upė Šventoji, kurios vingiai – tai ichtiologinis draustinis. Čia saugomos
neršti plaukiančios lašišos, šlakiai, upėtakiai.
Upės slėnyje daug vertingų ir įspūdingų atodangų. Jau tūkstančius metų sruvendama sava
vaga, ties Zujų miesteliu upė suformavo svaiginamo aukščio krantus. Šiose aukštose terasose
įrengtos laužavietės, suoleliai – tikrai puiki vieta
akims paganyti, tyro oro įkvėpti.
Veprių Kalvarijos
Tai 35-ios Kryžiaus kelio koplytėlės ir vartai. Kelias, prasidedantis prie Švč. Mergelės Marijos
Rožančinės bažnyčios, vingiuoja penkis kilometrus per miškus, pievas, paežeriu. 1846 m.
čia pastatytos medinės Kalvarijos. Po 40 metų
jų vietoje iškilo mūrinės. Maldininkų, atvykstan-
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Veprių dvaras
Jis žinomas nuo 1542 m. Tuomet jis priklausė
Kęsgailoms, vėliau – Oginskiams. XVII a. dvaro
šeimininkais tapo Šemetos, po jų – Tyzenhauzai. Tikėtina, kad tuo metu dvaro rūmai stovėjo
ant dabar Veprių piliakalniu vadinamos kalvelės. 1980 m. čia rastas XVII a. monetų lobis. XX
a. aštuntajame dešimtmetyje, statant gyvenamuosius pastatus, buvo atidengti apie 1,5 m
storio sienų ir pamatų fragmentai.
Žuvinės šaltinis

Akmuo Mokas
Tai vienas stambiausių riedulių Lietuvoje. Jis
pūpso Šventosios upės krante, netoli Sukinių kaimo. Tai 7,5 m ilgio, apie 6 m pločio ir
1,7 m aukščio (virš žemės) granito luitas. Dalis
akmens atrodo lyg nuskilusi – ji vadinama Mokiuku. Moką gaubia įvairios legendos. Sako, kad
kadaise visa Mokų šeima kėlėsi per upę – Mokas su Mokiuku sėkmingai įsiropštė į statų krantą, o Moko žmona likusi upėje. 1971 m. tiriant
akmens aplinką, rastos dvi duobės – stulpavietė ir akmenų su pelenais duobė. Spėjama, kad
čia kadaise vykdavo pagoniškos apeigos.
Maršrutas „Dvarų žiedas“ (ilgis – apie 100 kilometrų, trukmė – apie 8 valandas). Keturias valandas vien važiuosite, o visas kitas laikas skirtas
ilsėtis (ekskursijos po dvarus, iškyla ir panašiai).
Šis maršrutas skirtas besidomintiems mūsų
krašto istorija. Suplanuoti tokie sustojimai:
Antano Smetonos dvaras
Šio dvaro istorija prasideda 1934 m., kai švenčiant tuometinio Lietuvos Prezidento Antano
Smetonos 60-metį, buvo nutarta jo tėviškėje,
ant Lėno ežero kranto, pastatyti jam dvarą. A.
Smetona tą dvarą pavadino „Užugirio kiemu“ ir

pageidavo čia įkurti pavyzdinį ūkį, kuris vėliau
galėtų tapti žemės ūkio mokykla. Deja, tik kelias
vasaras A. Smetona spėjo praleisti „Užugirio kieme“, nes 1940 m. dvaras buvo nacionalizuotas.
Rūmai sudėtingai suplanuoti, tarpukario reprezentacinės architektūros stiliaus, mūriniai, tinkuoti. Kiti dvaro statiniai taip pat gerai išsilaikę,
juos supa parko ir sodo medžiai.
Antano Smetonos gimtinė
1999 m. Prezidento gimtinėje, Užulėnio kaime,
įrengtas jo tėviškės sodybos maketas, kokia ji
buvo XX a. Šiuo metu čia galima pamatyti išlietus pamatus, kur kadaise stovėjo A. Smetonos
sodybos pastatai. Stūkso nedidelis paminklinis
akmuo su bronziniu A. Smetonos bareljefu. Autentiškas išliko tik šulinys. Netoliese yra didingas trijų aukštų mūrinis pastatas. Užrašas ant
jo skelbia, kad šiame pastate veikė Respublikos
prezidento Antano Smetonos vardo pradžios
mokykla, pastatyta 1936 metais. Ji išaugo paties Prezidento rūpesčiu kaip dovana gimtinei.
Mokykla tebeveikia ir dabar.
Siesikų dvaras-pilis
Ji kadaise priklausė kilmingai Siesickių giminei. Rūmai pastatyti 1492–1517 m. Tai viena
iš nedaugelio pilių-bastilijų pavyzdžių, likusių
Lietuvoje. Šiuo metu dvaro rūmai restauruojami, atkuriama XVI a. struktūra. Jau sutvarkytas
rūmų parkas, šalia esančio Siesikų ežero krante
įrengtas paplūdimys.
Taujėnų dvaras
Dvaras Taujėnuose minimas nuo XVI a. Tuomet
jis priklausė Plonianskiams ir atrodė kitaip. Klasicistinio stiliaus rūmus Taujėnuose 1802 m. pastatė tuometinis dvaro šeimininkas Benediktas
Marikonis. Angliško stiliaus dvaro parke buvo
4 tvenkiniai, topolių, liepų alėjos, daug senų ir
retų medžių. Tarpukario metais parke vešėjo didžiausias Lietuvoje gėlynas. Paskutinieji dvaro
šeimininkai – Radvilos. Jiems dvaras priklausė
iki 1939 m.
SVARBU ŽINOTI
Keturratis motociklas – tai motorinė transporto priemonė, todėl ją vairuojantis asmuo turi
vadovautis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir Kelių eismo
taisyklėmis bei už padarytus administracinius
pažeidimus atsakyti kaip ir bet kurios kitos motorinės transporto priemonės vairuotojas. Kaip
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tik dėl to keturračių motociklų nuomininkai privalo laikytis tokių taisyklių:
1.

Keturračiai motociklai nuomojami ir juos
gali vairuoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys B kategorijos vairuotojo
pažymėjimą, pasirašę saugaus važiavimo
sutartį ir išklausę instruktažą.

2.

Asmenys, ketinantys važiuoti keturračiais
motociklais, užtikrina, kad neturi jokių fizinių negalių, nėra priklausomi ir apsvaigę
nuo alkoholio, narkotikų ar medikamentų, turinčių neigiamos įtakos gebėjimui
vairuoti.

3.

Keturračio motociklo vairuotojas privalo
būti su užsegtu motociklininko šalmu ir
nevežti keleivių be užsegtų motociklininkų
šalmų.

4.

Keturračiais motociklais draudžiama vežti
vaikus iki 12 metų.

UAB „Autožiedas“ nuomoja gamintojo CFMOTO dviviečius keturračius motociklus CF625-C
X6. Galingas, tikras dvivietis keturratis nevirsta
kaip kiti važiuojant į statų kalną, puikiai tinka
ir adrenaliną mėgstantiems vairuotojams, ir
mėgstantiems ramesnį poilsį gamtoje. Šių keturračių motociklų techninės savybės tokios:
svoris – 354 kg, sunaudojamas kuras – 16 litrų /
100 kilometrų, variklis – keturtaktis, aušinimas –
skysčiu, galia – 38 AG, kuro bako talpa – 20 litrų,
transmisija – automatinė, stabdžiai – diskiniai,
didžiausias greitis – 80 km/h.

dildomus įspūdžius. Daugiau informacijos apie
keturračių motociklų nuomą ir organizatorių
kontaktus galite rasti tinklapyje www.aziedas.
lt.

Visi keturračiai registruoti VĮ „Regitra“, turi galiojančius privalomojo civilinės atsakomybės
draudimo ir valstybinės techninės apžiūros dokumentus. Taigi, jei norite pasimėgauti grynu
oru, vaizdinga aplinka, vėju ir laisve atrandant
naujus kelius, nedvejodami kreipkitės į įmonę
UAB „Autožiedas“ ir jie pasirūpins, kad Jūsų išvyka į gamtą paliktų tik teigiamus, laiko neiš-

INTER CARS EKIPAŽAS
Šiame straipsnyje norime Jums trumpai papasakoti apie INTER CARS lenktynininkų
ekipažą, dalyvaujantį FAST LAP ir VAKARŲ SLALOMO varžybose, ir apie varžybas, kurios kiekvienais metais tampa vis populiaresnės ir įdomesnės
FAST LAP
2008 metais pradėtos FAST LAP varžybos nėra
eilinis renginys. Tai unikali, sparčiai populiarėjanti ir daugumai prieinama automobilinio
sporto rūšis, kurioje tiek mėgėjai, tiek profesionalai gali išbandyti savo jėgas uždarose žiedinėse trasose. Dalyvių automobilių techniniai
reikalavimai nėra griežtai suvaržyti, todėl FAST
LAP lenktynės pasižymi gausia automobilių
modelių ir jų modifikavimo įvairove. FAST LAP
lenktynės paremtos paprastu principu – automobiliai pagal variklio darbinį tūrį suskirstomi į
klases ir dviejų sesijų metu dalyviai privalo kuo
greičiau įveikti trasos ratą. Absoliučios įskaitos
nugalėtojas ir prizininkai nustatomi finalinės
lenktynių sesijos metu. Į finalą papuola 14 greičiausiųjų dalyvių. Įskaita vykdoma ir atskirose
klasėse, kur prizininkai apdovanojami rėmėjų
prizais. Tokia sparti FAST LAP varžybų populiarėjimo priežastis yra ta, kad FAST LAP organizatorių komanda orientuojasi į puikią atmosferą
renginio metu (tiek tarp dalyvių, tiek tarp žiūrovų), kokybę visais aspektais, nuolatinį tobu-

lėjimą, draugišką aplinką ir automobilių sporto
populiarinimą mūsų visuomenėje. Daugiau
informacijos apie FAST LAP ieškokite internete
adresu www.fastlap.lt
VAKARŲ SLALOMAS
Automobilių slalomo pirmenybės VAKARŲ
SLALOMAS vyksta nuo 2009-ųjų metų pavasario. Tai automėgėjų varžybos Vakarų Lietuvoje,
kuriose gali dalyvauti kiekvienas – tiek jaunas
nepatyręs vairuotojas, norintis žengti pirmuosius žingsnius į automobilių sporto pasaulį, tiek
ir „senas vilkas“, norintis pasitikrinti ir pagerinti
automobilio valdymo įgūdžius. Smagu, kad
VAKARŲ SLALOMO varžybose vis gausėja „Jaunimo“ klasė, kurioje dalyviai ne tik kad neturi
vairuotojo pažymėjimo, bet kai kurie ir sunkiai
pasiekia automobilio valdymo priemones, nors
tai jiems netrukdo tobulinti savo įgūdžių. Štai
pavyzdžiui jauniausias, devynmetis varžybų
dalyvis be pašalinių pagalbos puikiai įveikia slalomo trasą, o dešimtmečiai dalyviai jau sugeba

aplenkti už save gerokai vyresnius kolegas. Visa
tai yra geriausias įrodymas to, kad šiose
varžybose gali dalyvauti kiekvienas automėgėjas! Daugiau informacijos apie VAKARŲ SLALOMĄ ieškokite internete adresu
www.vakaruslalomas.lt
INTER CARS EKIPAŽAS
Šiais metais INTER CARS komandą atstovauja
broliai Kornelijus ir Viktoras Gurčinai. Viktoras
ir Kornelijus nepraleidžia nei vieno FAST LAP
rungtynių etapo, o taip pat dalyvauja „Vakarų
slalomo“ pirmenybėse. Jų komanda pavadinta
INTER CARS ne be priežasties – šiemet jų pagrindinis rėmėjas yra UAB „Inter Cars Lietuva“
padalinys Klaipėdoje. Broliai tuo labai džiaugiasi ir dėkoja Klaipėdos regiono padaliniui, kuris
jais patikėjo ir suteikė galimybę šį sezoną sportuoti.

Aktualijos
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NAUJOS IR VIS DAR TEBEVYKSTANČIOS
INER CARS LIETUVA AKCIJOS
Ne už kalnų žiema, o
kartu
su
įsibėgėjusiu
rudeniu atėjo ir rudeninis darbymečio sezonas.
Kas laukuose ir soduose
dirba paskutinius rudens
darbus, o kas garažuose
ir servisuose ruošia savo
„metalinius žirgus“ žiemos
sezonui. UAB „Inter Cars
Lietuva“ irgi turi paruošusi
savo klientams keletą
naujų akcijų, skirtų rudens
ir žiemos sezonams. Apie
jas ir, tuo pačių, apie neseniai pasibaigusias arba
dar tebevykstančias akcijas trumpai papasakosime
šiame straipsnyje.
Šių metų rudenį pasibaigė ne mažai pavasarį ar

net dar ankščiau prasidėjusių UAB „Inter Cars
Lietuva“ ir jos partnerių organizuotų akcijų ir
renginių, tačiau, su lig rudens pradžia, prasidėjo dar daugiau naujų akcijų. Pasibaigė labai
didelio pasisekimo sulaukusios „VIP 2010-2011“
ir „Į krepšinį su FOMAR“ akcijos. Penkiolika akcijos „VIP 2010-2011“ nugalėtojų UAB „Inter Cars
Lietuva“ nemokamai nuvežė į Turkijoje vykusį
2011 metų verslininkų susitikimą, o dvidešimt
akcijos „Į krepšinį su FOMAR“ nugalėtojų – į
2011-09-16 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusias Europos vyrų krepšinio čempionato
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pusfinalio varžybas. Taip pat baigėsi „Auto Bild“
Lietuva organizuotas „Saugiausio vairuotojo“
konkursas, kuriame UAB „Inter Cars Lietuva“
buvo įsteigusi pirmosios vietos prizą – motorolerį „Aprilia Sport City One“, laimėtą Vilniuje
gyvenančio ir dirbančio Dariaus Bikausko, bei
jau vienuoliktus metus iš eilės „Inter Cars“ organizuojama paroda Lenkijoje, į kurią šiais metais
UAB „Inter Cars Lietuva“ nemokamai nuvežė
170 įmonės klientų.
Prasidėjus rudeniui, prasidėjo net aštuonios
naujos UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams skirtos akcijos: „Žiemos Paketas 2011“, „Kelionė į
KNECHT gamyklą Austrijoje“, akcija padangoms
– „Ruduo-žiema 2011“, akcija gamintojo OSRAM antros kartos lemputėms „Night Breaker
Duo“, nauja VIP akcija – „VIP 2011-2012“, bei trys
„papildomos Čili akcijos“ su FOMAR, SACHS ir
KYB produkcija.
Akcijoje „Žiemos Paketas 2011“ dalyvaujantys UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai gali ne
tik prieš artėjantį žiemos sezoną apsirūpinti
reikiamomis prekėmis, tam reikalui neišleisdami nei lito, bet ir gauti dovanų darbinį kombinezoną, firminį stendą „žieminėms“ prekėms
susidėti ar akcijos „Skanaus“ dalyvio kortelę su
papildomais „Čili litais“.
Akcijos „Kelionė į KNECHT gamyklą Austrijoje“ dalyviai gali laimėti nemokamą ekskursiją
po Austrijoje esančią KNECHT gamyklą ir savo
akimis pamatyti, kaip gaminami aukščiausios
kokybės KNECHT filtrai.

Naujosios VIP akcijos dalyviai turės šansą laimėti vieną iš penkiolikos nemokamų pakvietimų į
2012 metais Maroke įvyksiantį kasmetinį verslininkų susitikimą.

Akcijos „Ruduo-žiema 2011“ dalyviai gali
ypatingomis sąlygomis įsigyti jiems reikalingų
automobilinių padangų, o, prireikus, operatyviai gražinti arba pakeisti jas į kitas.

Trijų „papildomu“ akcijų dalyviai pirkdami FOMAR BORG AUTOMOTIVE, SACHS ir KYB gamintojų produkciją gaus papildomų „Čili litų“ į savo
akcijos „Skanaus“ dalyvių korteles.

Klientai, UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovybėse
įsigiję gamintojo OSRAM produkcijos, turės ne
tik aukščiausios kokybės lemputes, bet dar ir
gaus originalių OSRAM dovanėlių.

Taigi, UAB „Inter Cars Lietuva“ kartu su savo
partneriais paruošė daug naujų akcijų savo
klientams ir kituose šio žurnalo straipsniuose
detaliau Jums papasakosime apie jas...
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Šiais metais
kasmetinė INTER
CARS paroda-mugė vyko 3
dienas. 2011 09 02 diena paroda
prasidėjo spaudos konferencija, į kurią
buvo pakviesti ekspozicijų dalyviai, žiniasklaidos
atstovai bei garbės svečiai: W.Kmieciak, M.Oleksowicz,
B.Ostałowski, Four kings, J.Dudek, M.Gondko,P.Jasiński.
Šeštadienį INTER CARS S.A. valdybos pirmininkas, Robert Kierzek,
iškilmingai atidarė 11-ąją automobilių dalių, įrankių ir dirbtuvių įrangos
parodą-mugę. Programą vedė Radosław Grześkowiak ir Piotr Gąsowski. Mugės
dalyviai, kaip ir kasmet, paruošė įspūdingas profesionalias ekspozicijas.
Taip pat netruko šventinių pramogų.
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11-oji INTER CARS paroda –
pirmą kartą 3 dienas!

Mūsų lankytojams buvo organizuoti net keli konkursai: stipriausio svečio, golfo konkursas, kurį vedė
Piotr Gąsowski, bet vis tik didžiausio susidomėjimo sulaukė konkursas, kurio pagrindinis prizas buvo
bilietai į Europos futbolo pirmenybes EURO 2012!

Dalyviai,
patekę į konkurso finalą, turėjo įmušti
ko daugiau įvarčių vartuose
stovėjusiems Robert Kierzkow ir Jerzem
Dudkow. Sportinę nuotaiką palaikė PROFESSIONAL FOOTBALL FREESTYLER 2011 m.
pasaulio čempionas Krzysztof Golonka, kuris
parodė, kokius stebuklus galima daryti su kamuoliu.
Žiūrovus nustebino Bartek Ostałowski, kuris
įrodė, kad nėra neįmanomų dalykų – reikia
tiktai noro. Prieš 4 metus vaikinas autoįvykio
metu neteko abiejų rankų, tačiau nepasidavė
ir šiuo metu turi sportinio driftingo vairuotojo
licenziją. Jo pasirodymas ir vairavimo kojomis
meistriškumas buvo parodytas MOTOR SHOW
programos dalyje. Scenoje ne karta buvo pasirodžiusios nuostabios manekenės, tačiau labiausiai lankytojų dėmėsį patraukė projektas
MOTO PLOVYKLA.
11-osios INTER CARS mugės, vykusios Bemowie prie Varšuvos, metu MOTOR SHOW pro-
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grama buvo tikrąja to žodžio
prasme „vežanti”. Buvo parodytas
JET CAR automobilis su reaktyviniu varikliu, kurio galia 15000 arklio jėgų! Šis reaktyvinis monstras varžėsi su CORVETTE VTG 4x4,
vairuojamą Grzegorz Staszewski iš CASTROL
EDGE TEAM. Verta paminėti, kad automobilis
CORVETTE VTG turi variklį kurio galia yra daugiau nei 1500 AJ ir 300 kilometrų per valandą
greitį jis pasiekia per 9 sekundes.
„Įspūdžiai po važiavimo šiuo kosminiu bolidu
yra neapsakomi, siaubinga galia daro pragarišką įspūdį – tai raketa ant ratų” – pasakojo
Jerzy Dudek, CASTROL futbolo ambasadorius,
kuris pasirodymo metu sedėjo dešinėje CORVETTE VTG sėdynėje.
Didžiules emocijas sukėlė FREESTYLE MOTOCROSS pasirodymai su Lenkijos čempionu Bartek Ogłazy, vicečempionu Artur Puzio
ir Michał Daciuk bei Piotr Potaczało – vienų
geriausių Lenkijos FMX sportininkų. Puikų
STUNT-SHOW parodė Hubert Raptowny, Lenkijos akrobatinio važiavimo motociklu čempionas, kuris savo BMW neįtikėtinai lengvai
atliko įvairiausias akrobatines figūras. Taip pat
didžiulę įspūdžių „dozę“ žiūrovams padova-

nojo Lenkijos driftingo čempionato dalyviai:
J. Skomorucha, B. Chrzanowski, P. Jankowski,
P. Trela, A. Jasiński.
Konferencijų centre dvi dienas vyko apmokymai bei garsių automobilių dalių gamintojų prezentacijos. Didžiausio susidomėjimo
sulaukė firmos BETIS apmokymai. Dirbtuvių
įrangos ekspozicija – tai tikras šūvis į dešimtuką. Garsiausios dirtuvių įrangos firmos pristatė
savo naujausius gaminius, skirtus automobilių
aptarnavimui.
Buvo paskelbti daugelio konkursų rezultatai:
CASTROL, DELPHI, TEDGUM, LOTOS bei MOTO
INNOWACJE. “Konkursų populiarumas mus
labai nustebino – keliose kategorijose sulaukėme beveik 6,5 tūkstančius balsų. Laimėtojai buvo apdovanoti CASTROL, FEBI bei TRW
firmų įsteigtais prizais.” – sakė Paweł Małecki
iš MotoFocus.pl. Jau penktą kartą šaltkalviai
varžėsi konkurse „Stipriausias Servisas“, kuriame „išsuko” geriausius rezultatus padangų keitimo rungtyje. Nugalėtojai buvo apdovanoti
profesionalių įrankių komplektais.
Vakare, be šokėjų ir akrobatų pasirodymų,
svečiai galėjo pasigrožėti naujuoju, skirtu apmokymams SHOW CAR automobiliu. Vakaras
baigėsi populiarios grupės PAPA D dainomis,
lazeriniais efektais ir diskoteka.
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Išrinktas 2011 metų
saugiausias
Lietuvos vairuotojas
Žurnalas „Auto Bild Lietuva“ jau šeštą kartą rinko saugiausią Lietuvos vairuotoją. Tradicinis konkursas, kuris pirmą kartą vyko 2006 metais, šiemet vėl subūrė gausų būrį skaitytojų, norinčių įrodyti, jog „kelių erelių“ erai neišvengiamai ateis galas.
Šiuolaikiniai automobiliai gali būti ir pakankamai greiti, ir leisti važiuoti saugiai, galvojant
apie savo ir kitų eismo dalyvių sveikatą ir gyvybę. Viskas, kaip sakoma, mūsų pačių rankose.
Jau tampa tradicija, kad konkursas pavasarį
prasideda nuo klausimų žurnalo puslapiuose.
Šiemet anketas užpildė 500 „Auto Bild Lietuva“
skaitytojų, iš kurių 84 tiksliausiai į klausimus atsakę dalyviai pateko į finalą.
Klaidos per skubėjimą ir jaudulį
Rugsėjo pradžioje tradiciškai į „Regitros“ Vilniaus filialą visi finalininkai susirinko išbandyti
savo jėgas kovoje dėl garbingo metų titulo
„Saugiausias Lietuvos vairuotojas“. Kad ir kiek
metų vairuotum, vis tiek egzaminas – yra egzaminas. Todėl jaudulio prieš finalą būta, o atsakymai į finalinės dalies teorinius klausimus, reikia
pripažinti, nebuvo 100 procentų tikslūs. Aišku,
tai ne toks egzaminas, kurį laiko siekiantieji vairuotojo pažymėjimo, bet klausimų ir čia buvo
30. Tiesiog nebuvo galima „grįžti“ prie dvejonių
keliančio klausimo, o užduočių atlikimo laikas
(tam buvo skirta tik 15 min.) irgi buvo svarbus.
Nė vienas dalyvis į visus 30 klausimų neatsakė
teisingai: tiesa, finalininkai pripažino, jog kai kur
patys paskubėję, kai kur netiksliai perskaitė užduoties sąlygas, kai kurie klausimai buvę „sukti“,
o kai kur – irgi pripažinkime – buvo padarytos
tiesiog žioplos klaidos... Nuo jų, pasirodo, neapsaugoti net ir patys saugiausi ir didžiulį vairavimo stažą turintys vairuotojai.
Po teorinės dalies 15 finalo dalyvių išmėgino
save, atlikdami praktinę užduotį. Čia jau reikėjo
ir įgūdžių, ir tikslumo, ir greičio, ir susikaupimo.
Aišku, jaudulys vėl tapo papildomu faktoriumi – ne visiems pavyko su juo susitvarkyti. Tačiau juk ir prizai, dėl kurių buvo rungiamasi Saugiausio Lietuvos vairuotojo konkurse, vertingi,
todėl pakovoti dėl jų tikrai vertėjo.
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Trečias kartas
nemelavo
Palikę emocijas lauke,
visi finalo dalyviai,
konkurso rėmėjai
bei partneriai,
visa „Auto Bild
Lietuva“
redakcija sugužėjo į jaukų
viešbutį „Grata Hotel“, kur
savo naujųjų
šeimininkų laukė vertingi konkurso finalo prizai,
o svarbiausia – diplomai su garbingu
įrašu „Saugiausio Lietuvos
vairuotojo 2011“ konkurso
finalininkas“. Nežinau, ar toks diplomas sumažintų nuobaudą už menka
eismo taisyklių pažeidimą, tačiau norisi tikėti,
kad mūsų konkurso finalininkai prieš policijos
pareigūnus dėl taisyklių pažeidimų aiškintis
neturi preteksto.

Finalininkų būryje buvo nemažai matytų veidų – kai kurie ištikimi žurnalo skaitytojai konkurse dalyvavo ne pirmą kartą. O laureatu
po labai atkaklios kovos tapo vilnietis Darius
Bikauskas. Jis konkurse dalyvavo trečią kartą,
kuris, kaip sako liaudies išmintis, nemelavo.
Laimėtojui atiteko pagrindinis prizas – motoroleris „Aprilia“. Antroji vieta atiteko Egidijui
Leonavičiui iš Alytaus. Jam įteiktas „If draudimo“ prizas - automobilio kasko draudimas, o
„bronziniu“ prizininku tapo mažeikietis Darius
Jonaitis, kuriam atiteko „Goodyear“ padangų
komplektas. Visi finalo dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanomis ir vertingais prizais.
„Auto Bild Lietuva“ redakcija 2012 metų pavasarį tikrai pradės naują konkursą. Ir jau dabar
galime pažadėti, kad „Saugiausio Lietuvos vairuotojo“ rinkimai konkursas bus dar įdomesni,
o prizai – dar įspūdingesni. Tad likite „Auto Bild
Lietuva“ skaitytojais ir ateityje.
A.Brazaičio nuotr.
www.autobild.lt
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15

AKT UA L I J O S
UA B „ I nte r C a r s L i e t u v a“ r i nk o daro s sk yr i u s

Į KREPŠINĮ SU FOMAR!
2011 metų kovo pirmą dieną
prasidėjo FOMAR produkcijos akcija, kuri baigėsi tik
2011 metų liepos 31 diena.
Net 20 geriausius rezultatus
pasiekusių klientų laimėjo
po bilietą į 2011 metų Europos vyrų krepšinio čempionato pusfinalio varžybas,
vykusias Kauno „Žalgirio“
arenoje. Šiame straipsnyje
trumpai apžvelgsime, kaip
šios akcijos laimėtojai tapo
istorinio įvykio dalimi.
NEEILINĖ AKCIJA
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai, kurie domisi
ne tik įmonės organizuojamomis akcijomis,
bet ir myli krepšinį, atsimena šių metų pirmąją pavasario dieną prasidėjusią naują, išskirtinę
ir analogų Lietuvos automobilizmo istorijoje
neturėjusią UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams
skirtą akciją – „Pirk FOMAR produkciją ir laimėk
bilietą į 2011 metų Europos vyrų krepšinio čempionato pusfinalį“. FOMAR BORG AUTOMOTIVE
tai gerai visame pasaulyje žinomas kokybiškų
stabdžių trinkelių ir antdėklų gamintojas, bei
ilgametis INTER CARS tiekėjas. UAB „Inter Cars
Lietuva“ kartu su FOMAR BORG AUTOMOTIVE
per visus savo veiklos metus jau ne karta organizavo akcijas savo klientams perkantiems FOMAR produkciją. Tačiau šį kartą, tai buvo pirmoji tokia akcija UAB „Inter Cars Lietuva“ istorijoje,
kai prizas yra nemokama galimybė dalyvauti
istoriniame įvykyje – stebėti neeilinę Europos
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krepšinio grandų dvikovą dėl galimybės laimėti
Europos čempionų vardą.
Turbūt kiekvienas žino, ką lietuviams reiškia
krepšinis ir, matyt, dėl šios priežasties FOMAR
BORG AUTOMOTIVE produkcijos akcija turėjo
didelį pasisekimą. Akcijoje dalyvavo klientai
iš visos Lietuvos ir, nieko nuostabaus, kad laimėtojų tarpe buvo žmonių iš pačių įvairiausių
Lietuvos miestų. Ir nors akcijai pasibaigus, o Europos vyrų krepšinio čempionatui artėjant prie
pabaigos, nutiko netikėtas dalykas – Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinė nepasiekė pusfinalio, tačiau šis nemalonus faktas vis tiek neaptemdė
geros akcijos laimėtojų nuotaikos. Vien tas faktas, jog jie stebėjo pusfinalio varžybas ir tokiu
būdu tapo istorinio įvykio dalimi, atpirko visus
nusivylimus dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pralaimėjimo atkrintamosiose rungtynėse
Makedonijos komandai, kuri šiame čempionate užėmė ketvirtąją vietą. Tuo labiau, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išsikovojo teisę
dalyvauti varžybose dėl kelialapio į 2014 metų

Pasaulio vyrų krepšinio čempionatą, taip kad tikrai dar turėsime ne vieną lietuvių pergalę viso
pasaulio krepšinio arenose.
KAIP TAI BUVO
2011 metų rugsėjo 16 diena per pietus visi
akcijos laimėtojai susitiko Kauno AKROPOLYJE
esančiame restorane „Bravarija“, kur UAB „Inter
Cars Lietuva“ akcijos laimėtojams buvo rezervavusi atskirą salę ir užsakiusi išskirtinio skonio
vietinės gamybos „Bravarijos“ alaus bei užkandžių. Kadangi, iki rungtynių pradžios dar buvo
daug laiko – akcijos laimėtojai neskubėdami
mėgavosi alumi, skanavo užkandžius, vartė
„Aktualijas“ ir šnekučiavosi. Turbūt nereikia nė
sakyti, jog pagrindinės tema buvo krepšinis.
Vyrai diskutavo apie Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinės žaidimą, pergales ir pralaimėjimus,
Europos vyrų krepšinio čempionato organizaciją, staigmenas ir netikėtumus. Buvo išsakytos
nuomonės ir prognozės dėl pusfinalio ir finalo
rungtynių. Nuotaika tikrai buvo tinkama renginiui, dėl kurio visi susirinkome.
Artėjant rungtynių pradžiai, visa akcijos laimėtoju grupė išėjo iš restorano ir nusifotografavo
su UAB „Inter Cars“ vėliava, o po to visi draugiškai patraukė naujosios Kauno arenos link.
Praėję apsaugos užtvaras, akcijos nugalėtojai
pagaliau pateko į vidų, kur mėgavosi Europos
vyrų krepšinio čempionato pusfinalio varžybomis. Nors pusfinalio varžybose ir nežaidė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, tačiau salėje vis tiek
virė nemenkos aistros, nes vieni žiūrovai triukšmingai sirgo už savo favoritus, o kiti tiesiog už
gražų, aukšto lygio krepšinį!
Kadangi į Europos vyrų krepšinio čempionato
pusfinalio varžybas buvo draudžiama įsinešti
fotoaparatus, šiame straipsnyje pateikiame keletą to įvykio nuotraukų, padarytų mobiliųjų
telefonų pagalba, ir atsiprašome visų žurnalo
skaitytojų už nuotraukų kokybę...
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2011 METŲ VERSLININKŲ
SUSITIKIMAS TURKIJOJE
Tai buvo trečiasis UAB „Inter
Cars Lietuva“ organizuotas
kasmetinis verslininkų susitikimas. Kaip ir pirmieji du,
taip ir šis buvo labai laukiamas, o susitikimo vieta renginiui suteikė papildomos
intrigos...
Jau trečius metus iš eilės UAB „Inter Cars Lietuva“ organizavo akciją savo klientams – šį kartą
jie turėjo puikią galimybę laimėti pakvietimus
į verslininkų susitikimą Turkijoje ir praleisti nepakartojamą savaitę kruize po Viduržemio jūrą.
Akcija galiojo nuo 2010 metų spalio 4 dienos
iki 2011 metų rugsėjo 17-osios. Pasibaigus akcijos laikui, remiantis klientų apyvartos rodikliais,
buvo išrinkta 15 laimingųjų, kuriems atiteko
kelionė į Turkijoje vykusį trečiąjį verslininkų susitikimą. Svarbu pabrėžti tai, jog apibendrinant
akcijos rezultatus, buvo skaičiuojama ne tik
pati apyvarta, bet ir jos padidėjimas palyginti
su praėjusiais metais, todėl, norint laimėti pakvietimą į renginį, nereikėjo siekti didžiausios iš
visų apyvartos – užteko ją padidinti iki reikiamos sumos.
KELIONĖ
Kaip įprasta, visas akcijos laimėtojų kelionės
išlaidas padengė UAB „Inter Cars Lietuva“ (t.y.
kelionės draudimas, lėktuvo bilietai, visi pervežimai autobusais, maitinimas ir apgyvendinimas Turkijoje akcijos laimėtojams visiškai nieko
nekainavo) – kelionės dalyviams tereikėjo su
savimi pasiimti oro temperatūrą Turkijoje atitinkančius rūbus ir, be abejonės, gerą nuotaiką.
Ankstyvą šių metų spalio pirmosios rytą Vilniaus oro uoste susirinko dvidešimt UAB „Inter
Cars Lietuva“ klientų. Tai buvo šių metų „Verslininkų susitikimo“ dalyvių grupė iš Lietuvos,
kurią į Turkiją lydėjo du „Inter Cars Lietuva“
atstovai, vedę seminarus susitikimo metu. Be
to, Turkijoje, Antalijos oro uoste prie keleivių
grupės prisijungė du seminarų vedėjai iš Lenkijos – „Inter Cars Lietuva“ atstovų kolegos iš
kompanijos „Inter Cars S.A.“.
Kai kurie atvykusiųjų jau buvo susipažinę ankstesnių „Verslininkų susitikimų“ metu, kiti tik dabar turėjo tokią progą, kuria iškart pasinaudojo.
Visos kelionės į Turkiją metu tvyrojo pakili nuo-

taika, kuri, atvykus į Antalijos oro uostą, tik dar
labiau pagerėjo. Saulė, giedras dangus, šiltas
oras ir egzotiška aplinka, akimirksniu nuėmė
kelionės nuovargį ir, kai tik prie „Inter Cars Lietuva“ grupės prisidėjo keleiviai iš Lenkijos, visi
susitikimo dalyviai susėdo į jiems išnuomotą
autobusą ir išvyko į ekskursiją po Antaliją. Pirmiausia buvo aplankyti „Kursunlu“ kriokliai Antalijos nacionaliniame parke, o apie 12:15 pietūs „Club Arma“ restorane. Po pietų susitikimo
dalyvių dar laukė ekskursija po Antalijos senąjį
miestą.
Susitikimo dalyviai plaukė dviem laivais, kurie
stovėjo skirtinguose uostuose, todėl, pasibaigus ekskursijai po Antalijos senąjį miestą, keleivių grupė išsiskyrė. Viena grupės dalis išlipo
iš autobuso, kai šis atvyko į Kemero uostą, o
likusieji keleiviai nuvažiavo į kitame uoste prisišvartavusį laivą. Atvykusių į uostus keleivių laukė susipažinimas su įgula, įsikūrimas jachtoje
ir trumpas kapitono instruktažas apie kelionės
programą, o vėliau poilsis, kurio metu vyko artimesnis susipažinimas su susitikimo dalyviais.
TURKIJA
Kad skaitytojai geriau galėtu įsivaizduoti, kokioje aplinkoje vyko šių metų verslininkų susitikimas, glaustai papasakosime, kokia šalis yra
Turkija. Šalies plotas – 783 562 kv. km., o sostinė
– Ankara, kurioje oficialiais duomenimis prieš
pora metų buvo 4 751 360 gyventojų. 97 % šalies teritorijos yra Azijoje ir tik 3 % – Europoje.
Europietiškąją šalies dalį juosia Juodoji ir Egėjo
jūros bei sienos su Bulgarija ir Graikija. Azijoje
esančią Turkijos dalį skalauja tos pačios jūros
ir ji ribojasi su Gruzija, Armėnija, Iranu, Iraku,
Sirija bei Azerbaidžanu. Šias, skirtinguose žemynuose esančias, Turkijos dalis skiria Bosforo
bei Dardanelų sąsiauriai ir Marmuro jūra. Turkija
yra kalnuota šalis
– daugiau kaip
75 % jos teritorijos plyti aukščiau 500 m virš jūros
lygio. Vidutinis kalnų aukštis apie
1 kilometrą. Labiausiai kalnuota šalies
rytuose – čia garsusis Ararato kalnas (5137 m),
ant kurio, pasak legendos, sustojo Nojaus arka
po potvynio. Turkijos rytuose prasideda Tigro ir
Eufrato upės.
2009 metais atlikto oficialaus gyventojų surašymo duomenimis šalyje buvo 76 805 524
gyventojai. Iš jų turkai sudaro apie 75 %, kurdai – apie 18 %, o likusią dalį – graikai, arabai,
armėnai ir žydai. Valstybinė kalba – turkų,
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priklausanti Uralo-Altajaus kalbų grupei bei
artima suomių ir vengrų kalboms. Turkų alfabetas lotyniškas. Šia kalba pasaulyje kalba apie
150 milijonų žmonių. Kai kuriuose regionuose
kalbama kurdiškai ir arabiškai. 99 % šalies gyventojų – musulmonai (keturi penktadaliai –
sunitai, penktadalis – šiitų), o likusį 1 procentą
sudaro kiti tikėjimai, tarp kurių yra krikščionių
ir judėjų.
Pagal 1982 metų Konstituciją, Turkija – parlamentinė respublika. Įstatymus leidžia parlamentas – Didysis nacionalinis susirinkimas, gyventojų renkamas 5 metams. Valstybės vadovas
– prezidentas, kurį renka parlamento deputatai
7 metams. Šiuo metu prezidentas – Abdullah
Gül (nuo 2007 m. rugpjūčio mėn.). Vykdomoji
valdžia priklauso prezidentui ir Ministrų tarybai.
Ministrą pirmininką ir ministrus skiria prezidentas. Turkija – agrarinė-industrinė šalis. Pramonė
sutelkta šalies vakaruose ir centre. Čia gerai išvystyta juodoji ir spalvotoji metalurgija, naftos
perdirbimo, suskystintų dujų gamyba, mašinų
gamyba, maisto, lengvoji pramonė, statybinių
medžiagų ir chemijos produktų gamyba. Turkija – viena iš nedaugelio šalių pasaulyje, visiškai
apsirūpinanti savais žemės ūkio produktais.
Apie 80 % žemės ūkiui skirtų plotų užima grūdinės kultūros (kviečiai ir miežiai), sėjami kukurūzai, auginama medvilnė, cukriniai runkeliai,
tabakas (pagal tabako derlių ir eksportą Turkija
yra tarp pirmaujančių pasaulyje). Kelis milijonus ha užima sodai ir vynuogynai.
Turkų virtuvė – viena iš turtingiausių pasaulyje.
Tai puikus centrinės Azijos ir Viduržemio jūros
regiono virtuvių tradicijų mišinys. 600 metų
turinčios dvaro virtuvės tradicijos gyvuoja ir
šiandieninėje Turkijoje. Stalas kiekvienuose
namuose stebina patiekalų gausa, o serviravimas turkams – meninė kūryba, o ne buitiniai
rūpesčiai. Turkų virtuvėje daugybė patiekalų,
kurie gali turėti kelis skirtingus variantus, gali
būti ruošiami su skirtingais ingredientais. Patiekalai skirstomi į tris pagrindines grupes: miltiniai, mėsos ir daržovių. Turkų virtuvės pagrindą
sudaro grūdinės kultūros (ryžiai, kviečiai) ir daržovės. Čia valgoma daugybė nemėsiškų patiekalų. Ypač mėgstama duona, kurios čia gali būti
pačių įvairiausių rūšių, pavyzdžiui: lavašas, Trabzono duona. Mėsa daug kur gali būti patiekiama tik kaip papildomas ingredientas – net šalia
kebabo didesnę dalį lėkštės užima garnyras,
daržovės ar jogurtas. Turkijoje yra nemažai vietinės gamybos alkoholinių gėrimų – turkiškas
alus, raudonasis ir baltasis vynai, nacionalinis
alkoholinis gėrimas – rakija (anyžinė degtinė),
kuri vartojama atskiesta vandeniu ir vadinama
„liūtų pienu“. Rakija geriama su įvairiais užkandžiais, vadinamais „meze“. Populiarūs ir melionų, vyšnių, granatų vaisiniai vynai.
Turkija pasaulio istorijoje vaidino svarbų vaidmenį. Dėl savo išskirtinės geografinės padėties – tai buvo Rytus ir Vakarus jungiantis
tiltas. Daugiau kaip 600 metų Turkija priklausė
Osmanų imperijai, garsėjusiai kitų kraštų užkariavimais. Turkija vadinama civilizacijos lopšiu,
nes jos teritorijoje, pradedant 7500 m. pr. Kr.,
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gyveno daug skirtingų tautų – jonėnai, hetitai,
neo-hetitai, asirai, frygai, lydai, karai, likai, persai,
makedoniečiai, turkai, bizantiečiai. Dabartinė
Turkijos teritorija kadaise priklausė Romos imperijai. Kai VI a. žlugo Vakarų Romos imperija,
Rytų Romos imperijos dalis (dabartinė Turkijos
teritorija), kurios šaknys buvo graikiškos, pateko
į graikų įtakos zoną. Graikai imperiją pervadino
Bizantija. Civilizacijos klestėjimas Bizantijoje tęsėsi tol, kol į šią imperiją XV a. įsiveržė turkų Osmanų pulkai. Jie Stambulą padarė savo sostine.
Osmanų imperija išsiplėtė iki Šiaurinės Afrikos,
Rytų Europos ir Mažosios Azijos. Ji žlugo tik
Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje. Dabar Turkija – demokratinė respublika (susiformavusi
1923 m.), kurioje susipynę islamo ir Vakarų tradicijos. Tai pasaulietinė, liberali musulmoniška
valstybė.
Kas buvo Turkijoje ir kitose musulmoniško pasaulio šalyse, galėjo pastebėti, kaip ji skiriasi
nuo kitų musulmoniškų valstybių. Valstybės
šiuolaikiškumas yra jos įkūrėjo Kemalio Atatiurko įtakos rezultatas. Su neišsenkama energija
jis ėmėsi pertvarkyti šalį ir kurti naują politinę ir
teisinę sistemą, panaikino kalifatą ir valdžios bei
švietimo priklausomybę nuo religijos. Islamiškas kalendorius buvo pakeistas vakarietišku,
vyrai pradėjo nešioti ne fesus, o vakarietiškas
kepures, moterys ėmė nebesidangstyti veidų.
Turkams būdinga dora, patikimumas, vaišingumas, galantiškumas, kartais jie būna nuožmūs
ir atkaklūs. Turkijoje ryškiai dominuoja vyrai.
Moterims balsavimo teisė suteikta 1934 m.,
viena moteris buvo netgi ministrė pirmininkė,
tačiau iki tikros lygybės Turkijos moterims dar
ilgas kelias, jų teisėms dažnai gresia islamo
fundamentalizmas. Atkreiptinas dėmesys, kad
turkai labai gerbia savo šiuolaikinės valstybės
įkūrėją Kemalį Atatiurką, savo valstybę ir gina
tą pagarbą įstatymais. Už K. Atatiurko įžeidimą
užsienietis gali būti nuteistas kalėti 3 metams,
už jo biustų, monumentų ar paminklų sugadinimą, išniekinimą – nuo 1 iki 5 metų, už nepagarbą Turkijos valstybei, parlamentui ar Turkijos
nacijai – iki 6 metų.
Tarp gerų draugų Viduržemio turkams priimtini
niekuo neįpareigojantys prisilietimai ir apsikabinimai (tačiau tik tos pačios lyties asmenims).
Pavyzdžiui, daugelyje šalies miestų ir kaimų
dažnai galima pamatyti vyrus šokant su vyrais.
Tačiau turkams yra suprantamas „mandagus
atstumas“, kuris nuo pašnekovo yra daugiau
nei vienas metras. Turkijoje viskas vyksta lėtai,
nes čia mokama džiaugtis gyvenimu. Daug
reikšmės turkai teikia etiketui, labai pagarbiai
žiūri į žmones, kurie gerbia jų tradicijas ir moka
bent kelis žodžius pasakyti turkiškai. Tokiu atveju Jums bus atvertos visos durys. Turkai – labai
svetinga tauta, ir iki šiol mažesniuose miesteliuose galioja tradicija priimti užklydusį svečią, jį
pavalgydinti bei, jei reikia, suteikti jam nakvynę.
SEMINARAI IR LAISVALAIKIS
Patekę į tokią išskirtinę šalį „Verslininkų susitikimo“ dalyviai nepaliovė stebėtis viskuo, kas juos
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supo. Netgi pasigirdo kalbos, kad sunku bus išsėdėti seminaruose, kai lauke oro temperatūra
viršija 30 laipsnių. Tačiau, UAB „Inter Cars Lietuva“ jau nebe pirma karta organizuoja tokio tipo
renginį užsienyje, todėl turi pakankamai patirties, kaip viską surengti taip, jog seminarai skirti
susitikimo dalyviams neprailgtu, o per pertraukas tarp seminarų dalyviai galėtu pailsėti
ir atsipalaiduoti. Be to, šiemet UAB „Inter Cars
Lietuva“ organizuodama renginį pasinaudojo
labai patyrusio organizatoriaus pagalba – tai
kompanija UAB „AAA Wrislit“, užsiimanti kelionių ir renginių organizavimu. Jos dėka šiemet
susitikimo programa buvo maksimaliai patogi
seminarų dalyviams ir visiškai pasiteisino. Seminarai vyko net šešias dienas, tačiau pertraukos
tarp jų buvo sudėliotos taip vykusiai, jog, jiems
pasibaigus, susitikimo dalyviai nesijautė pavargę „nei per nago juodymą“. Girdėjosi kalbos,
kad galima būtų „Verslininkų susitikimą“ pratęsti dar vienai savaitei ir laikas seminaruose tikrai
neprailgtu.
LAIKAS ATSISVEIKINTI
Nors ir labai nesinori, bet visos kelionės turi
pabaigą. Atėjo toks momentas ir trečiojo „Verslininkų susitikimo“ dalyviams. Kitą dieną reikėjo
keltis pakankamai anksti (net ketvirtą valandą
ryto!), todėl paskutinį vakarą įvykusi atsisveikinimo vakarienė nebuvo triukšminga. Susitikimo dalyviai abiejuose laivuose ramiai šnekučiavosi sėdėdami prie stalų ir dalinosi ryškiausiais
kelionės įspūdžiais bei diskutavo temomis, išgirstomis paskutiniąją seminaro dieną. Po ankstyvų pusryčių visi susėdo į autobusą ir pajudėjo
Antalijos oro uosto link. Nesinorėjo skirtis, liūdna, kad baigėsi smagi ir turininga kelionė, tačiau visi buvo patenkinti ir kupini įspūdžių, tad
išsiskyrimo liūdesys nuotaikos labai netemdė.
Be to, visada lieka proga panašią kelionę laimėti dar kartą. „Inter Cars Lietuva“ ir toliau organizuos akcijas savo klientams, tereikia nenuleisti
rankų ir visuomet stengtis laimėti pagrindinį
prizą. Pačiam dalyvauti tokioje kelionėje – visai
kas kita, nei perskaityti įspūdžius ir pažiūrėti
nuotraukas, nors jos perteikia gražius vaizdus,
bet neatskleidžia dvasios ir nuotaikos, kokias
galima pajusti tik ten
būnant.
Taigi, jei norite patirti, ką
reiškia šauni kompanija,
pasisemti nepakartojamų įspūdžių ir naudingų žinių, tapkite vienu
iš „Inter Cars Lietuva“
partnerių ir dalyvaukite
akcijose. Su „Inter Cars“
ne tik lengviau, bet ir
įdomiau – pabandykite
ir pats tuo įsitikinsite.
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AKCIJA VIP 2011 – 2012

Šių metų rugsėjo 19 dieną prasidėjo nauja akcija pavadinimu „VIP 2011 – 2012“. Akcija
vyks iki kitų metų rugsėjo 2 dienos, o jos pagrindiniai prizai – net 15 pakvietimų į 2012
metų verslininkų susitikimą, kuris įvyks Afrikoje esančioje Maroko Karalystėje.
APIE AKCIJĄ
Nuo 2011 metų rugsėjo 19 dienos visi UAB
„Inter Cars Lietuva“ klientai, užregistruoti elektroninėje įmonės duomenų bazėje, gali dalyvauti naujojoje VIP akcijoje. Prizai – net 15
pakvietimų į 2012 metais įvyksiantį kasmetinį
renginį „Verslininkų susitikimas 2012“, kuris kitąmet įvyks Maroke. Dalyvavimo akcijoje sąlygos labai paprastos. Kiekvienas pirkėjas, kurio
apyvartos vidurkis per akcijos laikotarpį bus ne
mažesnis nei 2000 litų be PVM per savaitę,
jau pretenduoja į VIP akcijos prizą. Pasibaigus
akcijai, bus suskaičiuota akcijos dalyvių padaryta apyvarta ir jos didėjimas, palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Remdamiesi šiais rodikliais
išrinksime 15 akcijos dalyvių, kurių rezultatai
bus geriausi – jie ir laimės akcijos prizus. Pabrėžiame, jog bus skaičiuojama ne tik padaryta
apyvarta, bet ir jos padidėjimas, todėl, norint
gauti nemokamą pakvietimą į verslininkų susitikimą, nebūtinai reikės padaryti didžiausią
apyvartą iš visų – užteks tik padidinti ją iki reikiamos sumos!
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AKCIJOS TAISYKLĖS
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Akciją organizuoja UAB „Inter Cars Lietuva“,
centrinė būstinė – Titnago g. 6, Vilnius.
Akcijos laikas – nuo 2011-09-19 iki 201209-02 dienos imtinai.
Akcija galioja tik Lietuvos Respublikos (LR)
teritorijoje, o dalyvauti gali tik įmonės, užregistruotos LR, ir LR piliečiai.
Akcijoje gali dalyvauti tik įmonės ar (ir) asmenys, kurių specializacija – automobilių
remontas ar (ir) prekyba automobilių dalimis, su sąlyga, jog jie neimportuoja dalių
į LR ir neužsiima didmenine automobilių
dalių prekyba LR teritorijoje.
Akcijoje negali dalyvauti pirkėjai, kurie neužregistruoti UAB „Inter Cars Lietuva“ klientų duomenų bazėje.
Akcijoje negali dalyvauti UAB „Inter Cars
Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai, UAB
„Inter Cars Lietuva“ produkciją platinančių
įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų
nariai, įmonės, kurių savininkai ar (ir) bendraturčiai yra UAB „Inter Cars Lietuva“ produkciją platinančių įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų nariai ar (ir) UAB „Inter
Cars Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai,
taip pat įmonės ar (ir) asmenys, importuo-

13.

14.

15.

jantys automobilių dalis į LR ir užsiimantys
didmenine dalių prekyba LR teritorijoje.
Akcijos metu skaičiuojamą apyvartos balansą sudaro tik už įsigytas prekes sumokėti pinigai (pirkėjo skola įmonei „Inter Cars
Lietuva“ ir suma už prekes, nupirktas su
mokėjimo atidėjimu, atimama iš bendros
pirkimo sumos).
Sumos už UAB „Inter Cars Lietuva“ prekes,
nuo kurių skaičiuojama pirkėjų apyvarta,
nurodytos be PVM. Pirkimo sumos skaičiuojamos taip pat be PVM.
Akcijoje dalyvaujančių prekių ir prizų kiekis
ribotas.
Laimėti prizai į pinigus nekeičiami.
Jei laimėjimas dėl tam tikrų priežasčių bus
apmokestintas kokiais nors mokesčiais,
UAB „Inter Cars Lietuva“ juos išskaičiuos
ir sumokės, o laimėtojo duomenis pateiks tuos mokesčius kontroliuojančioms
institucijoms.
Akcijos organizatoriai turi teisę vienašališkai ir bet kuriuo
metu pašalinti bet
kurį Akcijos dalyvį,
jeigu būtų užfiksuotas šių taisyklių
pažeidimas ir (ar)
piktnaudžiavimas
jomis.
UAB „Inter Cars
Lietuva“ pasilieka
teisę keisti Akcijos
sąlygas
arba
apskritai nutraukti
akciją iš anksto
apie tai neįspėjusi
dalyvių asmeniškai,
bet informaciją apie
tai būtų paskelbta
interneto tinklapyje
www.intercars.lt.
Visa su Akcija susijusi
informacija
skelbiama
UAB
„Inter Cars Lietuva“
prekybos vietose ir
interneto tinklapyje
www.intercars.lt.
Akcijos rezultatams
sužinoti, UAB „Inter
Cars Lietuva“ turi

16.

17.

18.

19.
20.

teisę naudotis Akcijos dalyvio apyvartos
duomenimis be teisės juos paviešinti.
Akcijos metu įsigytoms prekėms galioja
ypatingos grąžinimo sąlygos – grąžinti galima tik brokuotas, neatitinkančias aprašymo ant pakuotės ir UAB „Inter Cars Lietuva“
atstovų klaidingai parduotas prekes.
Kiekvienas iš laimėtojų nepretenduoja
daugiau į jokius kitus prizus, tik į nemokamą kelionę vienam asmeniui į 2012 metais
UAB „Inter Cars Lietuva“ organizuojamą
verslininkų susitikimą Maroke.
Laimėjusieji keliones bus informuoti ne
vėliau kaip per septynias dienas Akcijai
pasibaigus (jos organizatoriai neatsako
už telekomunikacinių paslaugų teikimo
nesklandumus).
Dalyvaudami šioje Akcijoje, dalyviai sutinka su visomis Akcijos taisyklėmis.
UAB „Inter Cars Lietuva“ neatsako už pakeitimus, galinčius įvykti dėl kelionių agentūros kaltės.
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Specialus
Pasiūlymas

padangų specialistams
Daugeliui UAB „Inter Cars Lietuva“ klientų mes puikiai žinomi kaip
patikimas partneris automobilių dalių tiekimo srityje, tačiau, turbūt dar mažai kam žinoma, jog „Inter Cars Lietuva“ gali pasiūlyti ir
ypatingai platų padangų asortimentą.
UAB „Inter Cars Lietuva“ dar labiau išplėtė savo
asortimentą ir ne pirmą sezoną iš eilės siūlo
savo klientams ne tik atsarginių detalių įvairiems automobiliams, aksesuarų ir automobilių
priežiūrai skirtų produktų, bet ir platų padangų
asortimentą. Savo klientams galime pasiūlyti
geras kainas, lanksčią nuolaidų sistemą, profesionalias konsultacijas, platų asortimentą, sudarytą iš žinomiausių pasaulio gamintojų padangų, bei specialias padangų pardavimo sąlygas,
skirtas ir parduotuvėms, ir autoservisams. UAB
„Inter Cars Lietuva“ partneriai – visame pasaulyje pripažinti ir puikiai vertinami garsiausi
padangų gamintojų atstovai: „Bridgestone“,
„Michelin“, „Continental“, „Goodyear“, „Pirelli“,
„Vredestein“ ir daugelis
kitų visame pasaulyje žinomų gamintojų.
ASORTIMENTAS
UAB „Inter Cars Lietuva“
gali pasiūlyti padangų,
atitinkančių visus klientų
poreikius. Ne tik pigesnių, ekonominės klasės:
„Dayton“, „Debica“, „Barum“, „Sava“, „Kormoran“,
„Mabor“, bet ir vidutinės
klasės padangų, kurios
yra puikus pasirinkimas
kainos ir kokybės atžvilgiu, tokių kaip: „Vredestein“, „Firestone“, „Kleber“,
„Fulda“, „Uniroyal“, „Hankook“, „BFGoodrich“.
Žinoma, yra daug kitų gamintojų produkcijos,
patenkinančios specifinius klientų poreikius.
Klientams, vertinantiems ne tik kokybę bei saugumą, bet ir prestižą bei gamintojo žinomumą
visame pasaulyje, siūlome aukščiausios kokybės „Continental“, „Bridgestone“, „Goodyear“,
„Dunlop“, „Pirelli“ ar „Michelin“ padangų.
Tačiau, tai dar ne viskas. UAB „Inter Cars Lietuva“ gali pasiūlyti didelį pasirinkimą padangų,
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skirtų ne tik lengviesiems automobiliams, bet
ir visureigiams, motociklams, keturračiams
motociklams, motoroleriams bei komerciniam
transportui, ir didelį asortimentą padangų
montavimo ir vulkanizavimo medžiagų bei
įrankių, ratų balansavimo svarelių, grandinių
ratams, aliumininių bei skardinių ratlankių, padangų ir ratlankių priežiūros priemonių ir daug
kitų priedų.
KODĖL INTER CARS LIETUVA?
Didelį kiekį ir asortimentą padangų, jų priedų,
ratlankių, montavimo ir vulkanizavimo medžiagų UAB „Inter Cars Lietuva“ turi ir nuolat atnaujina ne tik savo sandėliuose
visoje Lietuvoje, bet kaip ir
bet kurią reikiamą detalę gali
per vieną naktį pristatyti iš
centrinio „Inter Cars“ sandėlio, esančio Varšuvoje, kuriame laikomų padangų kiekis
siekia iki 200 000 vnt. !!!
UAB „Inter Cars Lietuva“ darbuotojų sukauptos žinios,
patirtis bei profesionalumas
leidžia mūsų pirkėjams pasiūlyti labiausiai jų poreikius atitinkančias padangas
ir suteikti profesionalias
konsultacijas.
Daugiau informacijos apie
padangų pardavimo sąlygas
ir asortimentą galite rasti UAB „Inter Cars Lietuva“ filialuose visoje Lietuvoje. Ten taip pat rasite
didelę padangų ekspoziciją, kuri padės Jums
apžiūrėti ir išsirinkt Jūsų ar Jūsų klientui automobiliui labiausiai tinkančias padangas.
UAB „Inter Cars Lietuva“ tikslas – tapti jūsų ilgalaikiu partneriu ne tik automobilių dalių, bet ir
padangų bei jų priedų tiekime. Mes siekiame
patenkinti kiekvieno Jūsų poreikius ir pranokti
Jūsų lūkesčius.

A KTUA LIJO S
UA B „ I nte r C a r s L i e t u v a“ r in k od a ros s k y r ius

INTER CARS LIETUVA
akcija žiemos paketas
2011 metų rugsėjo 1 dieną UAB „Inter Cars Lietuva“ jau trečią kartą savo istorijoje pradėjo akciją „Žiemos paketas 2011“. Akcija vyks
iki 2012 metų vasario pabaigos ir joje gali dalyvauti visi UAB „Inter
Cars Lietuva“ klientai Lietuvoje.
Primename, kad tokios akcijos rengiamos visose šalyse, kur yra „Inter Cars“ ir kur būna žiema,
o viena nuo kitos skiriasi tik tiek, kiek nevienodi
šalių gyventojų įpročiai. Šiame straipsnyje norime Jums priminti apie tai, kokia tai akcija, kaip
ji vyksta ir kam ji skirta. Pabandysime trumpai
apžvelgti pagrindinius jos privalumus ir naudą,
kurią gauna UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai.
ŽIEMOS PAKETAS
„Žiemos paketas“ – automobiliams skirtų prekių rinkinys, kurių, prasidėjus žiemai, dažniausiai prireikia kiekvienam servisui. „Žiemos paketą“ sudaro tokios prekių grupės: akumuliatoriai,
langų skysčiai, aušinimo skysčiai, lemputės,
valytuvai, cheminės priemonės, variklio alyvos
ir t. t. Prie kiekvieno žieminio rinkinio klientas
gauna specialų firminį stendą, skirtą įsigytoms
prekėms sudėti. „Žiemos paketas“ trijų skirtingų dydžių – didelis, vidutinis ir mažas. Taigi,
kiekvienas gali išsirinkti atsižvelgdamas į savo
poreikius ir galimybes.
Kiekvienas lietuvis žino, jog su žiema geriau
nejuokauti, tad UAB „Inter Cars Lietuva“ visiems savo klientams, dalyvaujantiems akcijoje „Žiemos paketas“, suteikia specialių sąlygų:
nebūtina susimokėti iš karto – galima bet
kuriuo metu per visą akcijos laikotarpį; klientas iš prekių grupių, įtrauktų į akciją, gali susikomplektuoti „Žiemos paketą“; žymiai ilgesnis
prekių grąžinimo terminas. Tačiau svarbiausias
„Žiemos paketo“ privalumas tas, kad prasidėjus
pirmajai žiemos bangai akcijos dalyviams nereikės sukti galvos, iš kur gauti prekių, ir gaišti
laiko joms įsigyti. Visa tai bus „Žiemos pakete“
ir ranka pasiekiama! Be to, kas, jei ne klientas,
geriausiai žino, kokių prekių jam gali prireikti atėjus žiemos sezonui... Tačiau tai – dar ne viskas!

stendo jis dovanų gaus 50 čili litų į UAB „Inter
Cars Lietuva“ akcijos „Skanaus“ dalyvio kortelę
(ir akcijos kortelę, jei jos dar neturi).
Dar vienas labai svarbus aspektas tas, jog iki
sutartos dienos klientas gali grąžinti prekes, jei
tik matys, kad dėl kokių nors priežasčių nesugebės parduoti paketo turinio. Be to, gali bet
kuriuo momentu savo stendą papildyti į akciją
įtrauktomis prekėmis ir, jei jų kaina viršys UAB
„Inter Cars Lietuva“ nustatytą sumą, akcijos dalyvis gaus papildomą dovaną.
Jei klientas mano neturintis pakankamai patirties, kad galėtų savarankiškai susikomplektuoti
„Žiemos paketą“, tokiu atveju reikėtų kreiptis į
UAB „Inter Cars Lietuva“ vadybininką – jis visada
išties pagalbos ranką. Remdamasis savo profesionalia patirtimi, darbuotojas sukomplektuos
„Žiemos paketą“ iš populiariausių prekių, o,
joms pasibaigus, papildys stendą naujomis, jei
klientas to pageidaus. Be to, UAB „Inter Cars Lietuva“ pirkimo skyrius, atsižvelgdamas į pardavimo statistiką, prieš kiekvieną žiemos sezoną
sudaro rekomenduojamų žieminių prekių sąrašą – jį su savimi turi kiekvienas UAB „Inter Cars
Lietuva“ vadybininkas, siūlantis savo klientams
dalyvauti akcijoje. Taigi ir klientai, formuodami
savo žiemos paketą, gali atsižvelgti į šį sąrašą.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.

6.

7.

8.
Šių metų akcija „Žiemos paketas 2011“ vyks
nuo 2010-09-01 iki 2012-02-29, o visi norintieji
dalyvauti arba sužinoti smulkesnę informaciją
turėtų kreiptis į UAB „Inter Cars Lietuva“ vadybininką arba į artimiausią UAB „Inter Cars Lietuva“
prekybos vietą.

9.

AKCIJOS TAISYKLĖS

11.

1.

KAIP TAI VEIKIA?
Pasirinkęs mažąjį paketą, klientas dovanų gaus
specialų firminį stendą žieminėms prekėms susidėti, už vidutinį paketą dovanojamas firminis
stendas ir darbinis kombinezonas, o už didelį –
firminis stendas ir gamintojo SEALEY akumuliatoriaus patikrinimo prietaisas nr. SEA BT91/7.
Be to, jei klientas jau turi akcijos firminį stendą,
kurį gavo dalyvaudamas ankstesnėse akcijose, ir kitas stendas jam nereikalingas, – vietoje

4.

2.

3.
•
•
•

Akciją „Žiemos paketas 2011“ organizuoja
UAB „Inter Cars Lietuva“, o jos laikas – nuo
2011.09.01 iki 2012.02.29 dienos imtinai.
Akcija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o dalyvauti akcijoje gali tik Lietuvos
Respublikos piliečiai, užregistruoti UAB „Inter Cars Lietuva“ klientų duomenų bazėje.
Akcijoje dalyvaujantys pirkėjai gali pasirinkti vieną iš trijų „žiemos paketų“:
„Mažas“ paketas – 2 500 litų be PVM;
„Vidutinis“ paketas – 3 500 litų be PVM;
„Didelis“ paketas – 5 000 litų be PVM;

10.

12.

13.

14.

Žiemos paketą klientas susikomplektuoja
pats, pasirinkdamas prekes iš akcijoje dalyvaujančių prekių grupių:
Valytuvai;
Lemputės;
Akumuliatoriai;
Variklinės alyvos;
Grandinės ratams;
Aušinimo skysčiai;
Žieminiai langų skysčiai;
Žieminė automobilinė chemija;
Kilimėliai, purvasargiai, numerių rėmeliai;
Automobilio priežiūros ir užvedimo
priemonės;
Bet kuris iš 3 punkte išvardintų paketų, turi
būti įsigytas vieno pirkimo metu, (visos
prekės išrašytos vienoje sąskaitoje) ir papildomas tik tomis prekėmis, kurios yra pirmo
pirkimo sąskaitoje .
Prekes klientai gali įsigyti tik už tas kainas,
kurias jiems suteikia iš UAB “Inter Cars Lietuva“ gautos prekybos sąlygos.
Akcijoje negali dalyvauti klientai, įmonėje
UAB „Inter Cars Lietuva“ turintys uždelstų
skolų.
Akcijoje nedalyvauja prekės, kurios parduodamos specialiomis kainomis, vyksta
jų išpardavimas arba jos jau dalyvauja kitose UAB “Inter Cars Lietuva“ akcijose.
Akcijos prekėms galioja ypatingos grąžinimo sąlygos – jas galima grąžinti iki
2011.12.23 dienos.
Akcijoje dalyvaujančių prekių, prizų ir dovanų kiekis ribotas.
Akcijos prizai ir dovanos į pinigus ar kitus
prizus bei dovanas nėra keičiami.
Jei akcijos prizas ar dovana, dėl kokių nors
priežasčių, valstybės bus apmokestinti kokiais nors mokesčiais – sumokėti įsipareigoja pats prizo ar dovanos gavėjas.
UAB „Inter Cars Lietuva“ pasilieka sau teisę
keisti akcijos sąlygas arba nutraukti akciją,
iš anksto apie tai neįspėjus akcijos dalyvių
asmeniškai, bet informaciją apie tai paskelbusi tinklapyje www.intercars.lt
Dalyvavimas šioje akcijoje reiškia, kad akcijos dalyviai sutinka su visomis akcijos
taisyklėmis.
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UAB INTER CARS LIETUVA
ir MAHLE akcija

Akcijos trukmė – nuo 2011 metų rugsėjo 1
dienos iki 2011 metų gruodžio 31 dienos, o
kelionė į Austriją suplanuota 2012 metų sausio
18 – 22 dienomis. Laimėtojai į KNECHT gamyklą Austrijoje bus vežami specialiai jiems išnuomotu autobusu ir apgyvendinti miestelyje
esančiame viešbutyje, o kitą dieną pailsėjusiųjų
po kelionės svečių lauks speciali ekskursija po
KNECHT gamyklą. Kadangi kelionė iš Lietuvos
į Austriją bus tolima, keleivių lauks sustojimas
Čekijoje, kad jie galėtu pailsėti ir pernakvoti užsakytame viešbutyje, o ryte papusryčiavę toliau
keliauti į KNECHT gamyklą. Planuojamos kelionės maršrutas atrodo taip:
2012-01-18 diena anksti ryte keleiviai išvyks iš
sutartos vietos Vilniuje ir tik vakare sustos prie
Čekijos mieste Brno esančio viešbučio, kur praleis naktį;
2012-01-19 dienos ryte, po pusryčių, keleiviai
išvyks iš Čekijos miesto Brno ir vakare apsistos Austrijos miestelyje St. Michael esančiame
viešbutyje;
2012-01-20 diena kelionės dalyvių laukia ekskursija po KNECHT gamyklą ir vakarienė kartu
su MAHLE atstovais;
2012-01-21 dienos ryte, po pusryčių, keleiviai
išvyks iš viešbučio St. Michael miestelyje ir tik
vakare sustos prie to paties Čekijos mieste Brno
esančio viešbučio, kur jie ir vėl praleis naktį;
2012-01-22 dienos ryte, po pusryčių, keleiviai
išvyks iš Čekijos miesto Brno ir vakare atvyks į
Vilnių, kur ir baigsis ši kelionė.
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Šių metų rugsėjo 1 dieną
prasidėjo nauja, INTER CARS
LIETUVA ir MAHLE bendrai
surengta akcija, skirta UAB
„Inter Cars Lietuva“ klientams, perkantiems MAHLE
IR KNECHT produkciją. Akcijos dalyviai turi puikią progą laimėti MAHLE įsteigtą
nuostabų prizą – net 20 pakvietimų aplankyti KNECHT
filtrų gamyklą, esančia Austrijos miestelyje St. Michael.

4.

AKCIJOS SĄLYGOS

11.
12.

Akcijoje gali dalyvauti kiekvienas pirkėjas, perkantis MAHLE ir KNECHT produkciją, bet kurioje UAB „Inter Cars Lietuva“ prekybos vietoje.
Per visą akcijos laikotarpį bus skaičiuojami visų
klientų MAHLE ir KNECHT produkcijos pirkimai,
o 20 geriausius rezultatus pasiekusių klientų
laimės po pakvietimą į KNECHT gamyklą, esančią Austrijoje, St. Michael miestelyje. Svarbu
žinoti, kad skaičiuojant akcijos rezultatus bus
skaičiuojama ne tik klientų padaryta apyvarta,
bet ir jos padidėjimas, palyginti su ankstesniu
periodu. Taigi, UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai
nuolat perkantys MAHLE ir KNECHT produkciją
turi žinoti, jog tam, kad laimėtų kelionę į Austriją nėra būtina nupirkti prekių daugiau už visus
– užtenka tik padidinti nuolatinę savo apyvartą. Be to, kiekvienas akcijos dalyvis gali bet kada
sužinoti savo rezultatus – jam tereikia susisiekti
su jį aptarnaujančiu UAB „Inter Cars Lietuva“
vadybininku.
AKCIJOS TAISYKLĖS
1.
2.
3.

Akciją organizuoja UAB „Inter Cars Lietuva“.
Akcijos trukmė – nuo 2011 09 01 iki 2011
11 30 dienos.
Akcija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o dalyvauti gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Akcijoje gali dalyvauti įmonės ir asmenys,
perkantys prekių iš UAB „Inter Cars Lietuva“.
Akcijoje negali dalyvauti UAB „Inter Cars
Lietuva“ ir jos padalinių darbuotojai bei jų
šeimų nariai.
Per visą akcijos laikotarpį pirkėjai iš UAB
„Inter Cars Lietuva“ prekybos vietų perka
gamintojų MAHLE ir KNECHT produkciją.
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientų pirkimai
sumuojami per visą akcijos laikotarpį, o jai
pasibaigus sudaroma geriausius rezultatus
parodžiusių klientų reitingų lentelė.
Net 20 pačius geriausius rezultatus parodžiusių klientų, laimės kelionę į KNECHT
filtrų gamyklą Austrijoje.
Nugalėtojams prizai įteikiami tik po to, kai
pasibaigia prekių, įsigytu per akciją, grąžinimo terminas.
Akcijai priklausančių prekių ir prizų kiekis
ribotas.
Prizai į pinigus arba kitus prizus nekeičiami.
Jei prizas dėl tam tikrų priežasčių bus
apmokestintas kokiais nors mokesčiais,
UAB „Inter Cars Lietuva“ juos išskaičiuos
ir sumokės, o laimėtojo duomenis pateiks tuos mokesčius kontroliuojančioms
institucijoms.
UAB „Inter Cars Lietuva“ pasilieka teisę
keisti akcijos sąlygas arba nutraukti akciją
iš anksto apie tai neįspėjusi dalyvių, bet
informaciją apie tai paskelbusi savo tinklapyje www.intercars.lt.
Visa su akcija susijusi informacija skelbiama
UAB „Inter Cars Lietuva“ prekybos vietose ir
internetiniame puslapyje www.intercars.lt.
Per akciją įsigytoms prekėms galioja specialios grąžinimo sąlygos – grąžinti galima tik
brokuotas, neatitinkančias aprašymo ant
pakuotės ir UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovų
parduotas ne tas prekes.
Akcijos rezultatams sužinoti, UAB „Inter
Cars Lietuva“ turi teisę naudotis Akcijos dalyvio apyvartos duomenimis be teisės juos
paviešinti.
Akcijos organizatoriai turi teisę vienašališkai ir bet kuriuo metu pašalinti bet kurį
akcijos dalyvį, jeigu būtų užfiksuotas šių
taisyklių pažeidimas ir (ar) piktnaudžiavimas jomis.
Dalyvavimas šioje akcijoje reiškia, kad
jos dalyviai sutinka su visomis akcijos
taisyklėmis.
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Nauja Osram akcija
2011 metų rugsėjo 1 dieną prasidėjo dar viena, nauja
osram produkcijos akcija, skirta įmonės inter cars
lietuva klientams. Kaip ir ankstesnė osram produkcijos
akcija, ši irgi neturi akcijos pabaigos datos – ji vyks tol, kol
bus atiduotas paskutinis akcijos prizas!
Naujosios akcijos metu už kiekvieną pirkėjo nupirktą gamintojo OSRAM lempučių komplektą
„Night Breaker Duo“, jam bus padovanotas
firminis OSRAM automobilio salono kvapas.
Tikrasis šios akcijos tikslas yra ne įteikti OSRAM
dovanėles, bet atkreipti pirkėjų dėmesį į išskirtinį gamintojo OSRAM produktą. Lemputės
„Night Breaker Duo“ tai:
• beveik 35 m ilgesnis šviesos spindulys leidžia greičiau pastebėti kliūtį kelyje, o tai
prailgina reakcijos laiką pavojui išvengti. Taip užtikrinamas didesnis saugumas
vairuojant;
• beveik 50% ilgesnis tarnavimo laikas, lyginant su pirmos kartos „Night Breaker“
lemputėmis, kurį garantuoja naujasis patobulintas siūlelis ir išvystyta dujų užpildymo
sistema, prailginanti lempučių tarnavimo
laiką;
• beveik 90% daugiau šviesos, lyginant su
standartinėmis lemputėmis. Intensyviai
apšviečia 50 -75 metrus priešakyje – būtent ten, kur labiausiai reikia;
• paauksuotos kontaktinės plokštelės – H4
ir H7 tipo lemputės turi auksu padengtas
kontaktines plokšteles. Tai OSRAM originaliųjų įrengimų technologijų kokybės
ženklas;
• 10 % baltesnė šviesa nevargina akių, todėl
vairavimas naktį tampa komfortabilesnis.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

NAUJOS AKCIJOS TAISYKLĖS
1.
2.
3.

4.
5.

Akciją organizuoja UAB „Inter Cars Lietuva“.
Akcijos trukmė – nuo 2011 09 01 iki tol, kol
nesibaigs akcijos prizai.
Akcija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o dalyvauti gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
Akcijoje gali dalyvauti įmonės ir asmenys,
perkantys prekes iš UAB „Inter Cars Lietuva“.
Akcijoje negali dalyvauti UAB „Inter Cars
Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai, UAB
„Inter Cars Lietuva“ produkcijos platinimo
įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų
nariai, įmonės, kurių savininkai ar (ir) bendraturčiai yra UAB „Inter Cars Lietuva“ produkcijos platinimo įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų nariai ar (ir) UAB „Inter
Cars Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai,

14.

15.

taip pat įmonės ar (ir) asmenys, importuojantys automobilių dalis į LR ir užsiimantys
didmenine dalių prekyba LR teritorijoje.
Norint gauti akcijos prizą, reikia akcijos laikotarpiu iš UAB „Inter Cars Lietuva“ prekybos vietų įsigyti gamintojo „Osram“ lempučių komplektą „Night Breaker Duo“.
Prizai klientams įteikiami tik po to, kai šie
atsiskaito už įsigytą komplektą.
Už vieną pirkimą, kurio metu nuperkamas
akcijoje dalyvaujantis „Osram“ lempučių
komplektas „Night Breaker Duo“, duodamas vienas akcijos prizas – firminis „Osram“ automobilio salono kvapas.
Akcijai priklausančių prekių ir prizų kiekis
ribotas.
Prizai į pinigus arba kitus prizus nekeičiami.
Jei prizas dėl tam tikrų priežasčių bus apmokestintas kokiais nors mokesčiais, UAB
„Inter Cars Lietuva“ juos išskaičiuos ir sumokės, o laimėtojo duomenis pateiks mokesčius kontroliuojančioms institucijoms.
UAB „Inter Cars Lietuva“ pasilieka teisę
keisti akcijos sąlygas arba nutraukti akciją
iš anksto apie tai neįspėjusi dalyvių, bet informaciją apie tai paskelbti savo interneto
tinklapyje www.intercars.lt.
13. Visa su akcija susijusi informacija
skelbiama UAB „Inter Cars Lietuva“
prekybos vietose ir interneto tinklapyje
www.intercars.lt.
Akcijos metu įsigytoms prekėms galioja
specialios grąžinimo sąlygos – grąžinti galima tik brokuotas, neatitinkančias aprašymo ant pakuotės ir UAB „Inter Cars Lietuva“
atstovų parduotas ne tas prekes.
Dalyvaudami šioje akcijoje sutinkate su visomis akcijos taisyklėmis.

KITOS OSRAM AKCIJOS
Kartu su naująją OSRAM produkcijos akcija šiuo
metu vyksta dar dvi OSRAM akcijos skirtos UAB
„Inter Cars Lietuva“ klientams. Viena iš jų tai šių
metų birželio 1 dieną prasidėjusi OSRAM produkcijos akcija kurios metu akcijos prizas skiriamas tam pirkėjui, kuris iš bet kurios įmonės
„Inter Cars Lietuva“ atstovybės kartu su kitomis

atsarginėmis dalimis įsigys ir „Osram“ gamybos
atsarginių automobilinių lempučių komplektą.
Akcijoje dalyvauja tik tie „Osram“ atsarginių automobilinių lempučių komplektai, kurių numeriai – OSR BOX CLKM H1, OSR BOX CLKM H4 ir
OSR BOX CLKM H7, o akcijos prizas – originalus,
firminis „Osram“ automobilinis „padėkliukas“
mobiliajam telefonui. Jis klijuojamas automobilyje ant „priekinės panelės“, o ant jo padėtas mobilusis telefonas laikysis visos kelionės
metu. Už vieną pirkimą, kurio metu įsigyjamas
bent vienas iš akcijoje dalyvaujančių „Osram“
atsarginių automobilinių lempučių komplektų,
o pirkinio suma viršija 100 litų be PVM, dovanojamas vienas toks „padėkliukas“.
Antroji OSRAM produkcijos akcija tai dar praėjusiais metais prasidėjusi akcija, kurios taisyklės labai paprastos. Bet kuris UAB „Inter Cars
Lietuva“ klientas vienu kartu įsigijęs „Osram“
produkcijos už nustatytą sumą, gauna akcijos
prizą – originalų, kokybišką darbinį kombinezoną. Dalyvauti šioje akcijoje gali visi norintieji – vienintelė sąlyga ta, kad akcijos dalyvis UAB
„Inter Cars Lietuva“ kompiuterių sistemoje turi
būti užregistruotas kaip klientas. Jei taip ir yra,
lieka tik susisiekti su UAB „Inter Cars Lietuva“ vadybininku arba kreiptis į artimiausią prekybos
vietą. Viską sutvarkys UAB „Inter Cars Lietuva“
darbuotojai – paaiškins akcijos sąlygas ir atsakys į klientui rūpimus klausimus.
Tačiau tai dar ne viskas. Kiekvienas akcijos dalyvis, įsigijęs „Osram“ produkcijos už nustatytą
sumą, ne tik gauna akcijos prizą, bet dar gali
pasinaudoti šiai akcijai skirtomis specialiomis
sąlygomis – sumokėti už prekes galima per
60 kalendorinių dienų! Tokiomis sąlygomis gali
pasinaudoti visi UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai, neturintys terminuotų skolų. Svarbiausia,
jog visi norintieji dalyvauti akcijoje nieko nelaukę kreiptųsi į UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovus,
nes akcijos prizų kiekis ribotas!
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Papildomos akcijos bendroje

INTER CARS LIETUVA
IR ČILI AKCIJOJE
Šių metų rugsėjo 1 dieną bendros INTER CARS LIETUVA ir ČILI akcijos metu prasidėjo net
trys naujos „papildomos“ akcijos. Kiekvienoje akcijų už nupirktą tam tikro gamintojo produkciją, akcijos dalyviams į jų turimas akcijos korteles pervedama papildoma „Čili litų“
suma.
Apie visas šias „papildomas“ akcijas mes papasakosime šiame straipsnyje, bet prieš tai trumpai priminsime apie pačią „Inter Cars Lietuva“ ir
„Čili“ akciją, pavadinimu – „Skanaus“.
Akcija „Skanaus“ – nuo 2010 metų balandžio
mėnesio vykstanti išskirtinė UAB „Inter Cars
Lietuva“ suorganizuota akcija, skirta įmonės
klientams. Visi UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai,
dalyvaujantys šioje akcijoje, gauna specialiai
pagamintas debeto korteles, kuriomis gali atsiskaityti tam tikruose maitinimo tinklo „Čili“ taškuose. Jei klientas neturi uždelstų terminuotų
skolų, pinigai į jo kortelę pervedami kiekvieno
naujo mėnesio pradžioje, o suma priklauso
nuo praėjusį mėnesį kliento padarytos apyvartos. Iš pat pradžių akcijoje galėjo dalyvauti tik
automobilių remontu užsiimančios įmonės ir
su verslo liudijimais dirbantys privatūs asmenys, užsiimantys automobilių remontu, tačiau
nuo 2011 metų kovo 1 dienos akcijos sąlygos
buvo pakeistos ir dabar joje gali dalyvauti visi
UAB „Inter Cars Lietuva“ klientai, su sąlyga, jog
jie įmonėje „Inter Cars Lietuva“ neturi neeilinių
išlygų.

9.
10.

11.

12.

4.

5.
PAPILDOMA AKCIJA SU FOMAR
PRODUKCIJA
Pirmoji „papildoma“ akcija ,prasidėjusi šių metų
rugsėjo pirmąją dieną, skirta FOMAR BORG AUTOMOTIVE produkcijai. Jos metu bendros „Inter
Cars Lietuva“ ir „Čili“ akcijos „Skanaus“ dalyviai
už kiekvieną nupirktą FOMAR stabdžių trinkelių
arba stabdžių antdėklų komplektą į savo akcijos dalyvio kortelę gauna po vieną papildomą
„Čili litą“. Šios papildomos akcijos – „Į Čili su Fomar“ taisyklės:
1.
2.
3.
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Akciją organizuoja UAB „Inter Cars Lietuva“,
būstinė – Titnago g. 6, Vilnius.
Akcija vyksta nuo 2011.09.01 iki 2011.12.31
dienos.
Akcija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o dalyvauti gali tik įmonės, kurios
jau dalyvauja lojalumo programoje „Skanaus (Čili)“.
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6.

7.

8.

Akcijoje negali dalyvauti pirkėjai, kurie su
UAB „Inter Cars Lietuva“ nėra pasirašę lojalumo programos „Skanaus (Čili)“ dalyvio
sutarties.
Akcijoje negali dalyvauti UAB „Inter Cars
Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai, UAB
„Inter Cars Lietuva“ produkciją platinančių
įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų
nariai, įmonės, kurių savininkai ar (ir) bendraturčiai yra UAB „Inter Cars Lietuva“ produkciją platinančių įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų nariai ar (ir) UAB „Inter
Cars Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai.
Akcijoje negali dalyvauti pirkėjai įmonėje
UAB „Inter Cars Lietuva“ turintys uždelstų
skolų.
Akcijos metu už kiekvieną įsigytą gamintojo FOMAR BORG AUTOMOTIVE stabdžių
kaladėlių komplektą, į akcijos dalyvio kortelę kiekvieno mėnesio pradžioje bus pervesta po 1 Čili litą.
Sumos už UAB „Inter Cars Lietuva“ prekes,
nuo kurių skaičiuojama pirkėjų apyvarta,

13.

14.

15.
16.

nurodytos be PVM. Pirkimo sumos skaičiuojamos taip pat be PVM.
Akcijoje dalyvaujančių prekių ir prizų kiekis
yra ribotas.
Jei laimėjimas dėl tam tikrų priežasčių bus
apmokestintas kokiais nors mokesčiais,
UAB „Inter Cars Lietuva“ juos išskaičiuos
ir sumokės, o laimėtojo duomenis pateiks tuos mokesčius kontroliuojančioms
institucijoms.
Akcijos organizatoriai turi teisę vienašališkai ir bet kuriuo metu pašalinti bet kurį
Akcijos dalyvį, jeigu būtų užfiksuotas šių
taisyklių pažeidimas ir (ar) piktnaudžiavimas jomis.
UAB „Inter Cars Lietuva“ pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas arba apskritai nutraukti
akciją iš anksto apie tai neįspėjusi dalyvių
asmeniškai, bet informaciją apie tai būtų
paskelbta interneto tinklapyje www.intercars.lt.
Akcijos rezultatams sužinoti, UAB „Inter
Cars Lietuva“ turi teisę naudotis Akcijos dalyvio apyvartos duomenimis be teisės juos
paviešinti.
Per Akciją įsigytoms prekėms galioja ypatingos grąžinimo sąlygos – grąžinti galima
tik brokuotas, neatitinkančias aprašymo
ant pakuotės ir UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovų klaidingai parduotas prekes.
Suma už gražintas prekes nėra įskaičiuojama į Akcijos dalyvių padarytą apyvartą;
Dalyvaudami šioje Akcijoje dalyviai sutinka
su visomis Akcijos taisyklėmis.

PAPILDOMA AKCIJA SU SACHS
PRODUKCIJA
Antroji „papildoma“ akcija taip pat prasidėjo
šių metų rugsėjo pirmąją dieną ir skirta SACHS
produkcijai. Jos metu bendros „Inter Cars Lietuva“ ir „Čili“ akcijos „Skanaus“ dalyviai už kiekvieną nupirktą gamintojo SACHS sankabos
komplektą, į akcijos dalyvio kortelę kiekvieno
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mėnesio pradžioje gaus po 2 papildomus „Čili
litus“. Šios papildomos akcijos, pavadinimu „Į
Čili su SACHS“, taisyklės:
Akciją organizuoja UAB „Inter Cars Lietuva“,
būstinė – Titnago g. 6, Vilnius.
2. Akcija vyksta nuo 2011.09.01 iki 2011.11.30
dienos.
3. Akcija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o dalyvauti gali tik įmonės, kurios
jau dalyvauja lojalumo programoje „Skanaus su Čili“.
4. Akcijoje negali dalyvauti pirkėjai, kurie su
UAB „Inter Cars Lietuva“ nėra pasirašę lojalumo programos „Skanaus su Čili“ dalyvio
sutarties.
5. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Inter Cars
Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai, UAB
„Inter Cars Lietuva“ produkciją platinančių
įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų
nariai, įmonės, kurių savininkai ar (ir) bendraturčiai yra UAB „Inter Cars Lietuva“ produkciją platinančių įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų nariai ar (ir) UAB „Inter
Cars Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai.
6. Akcijoje negali dalyvauti pirkėjai, įmonėje
UAB „Inter Cars Lietuva“ turintys uždelstų
skolų.
7. Akcijos metu už kiekvieną įsigytą gamintojo SACHS sankabos komplektą, į akcijos
dalyvio kortelę kiekvieno naujo mėnesio
pradžioje bus pervesta po 2 Čili litus.
8. Sumos už UAB „Inter Cars Lietuva“ prekes,
nuo kurių skaičiuojama pirkėjų apyvarta,
nurodytos be PVM. Pirkimo sumos skaičiuojamos taip pat be PVM.
9. Akcijoje dalyvaujančių prekių ir prizų kiekis
yra ribotas.
10. Jei laimėjimas dėl tam tikrų priežasčių bus
apmokestintas kokiais nors mokesčiais,
UAB „Inter Cars Lietuva“ juos išskaičiuos
ir sumokės, o laimėtojo duomenis pa-

11.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

teiks tuos mokesčius kontroliuojančioms
institucijoms.
Akcijos organizatoriai turi teisę vienašališkai ir bet kuriuo metu pašalinti bet kurį
Akcijos dalyvį, jeigu būtų užfiksuotas šių
taisyklių pažeidimas ir (ar) piktnaudžiavimas jomis.
UAB „Inter Cars Lietuva“ pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas arba apskritai nutraukti
akciją iš anksto apie tai neįspėjusi dalyvių
asmeniškai, bet informaciją apie tai būtų
paskelbta interneto tinklapyje www.intercars.lt.
Akcijos rezultatams sužinoti, UAB „Inter
Cars Lietuva“ turi teisę naudotis Akcijos dalyvio apyvartos duomenimis be teisės juos
paviešinti.
Per Akciją įsigytoms prekėms galioja ypatingos grąžinimo sąlygos – grąžinti galima
tik brokuotas, neatitinkančias aprašymo
ant pakuotės ir UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovų klaidingai parduotas prekes.
Suma už gražintas prekes nėra įskaičiuojama į Akcijos dalyvių padarytą apyvartą;
Dalyvavimas šioje Akcijoje reiškia, kad jos
dalyviai sutinka su visomis taisyklėmis.

PAPILDOMA AKCIJA SU KYB
PRODUKCIJA
Trečioji „papildoma“ akcija, kaip ir pirmosios dvi,
prasidėjo šių metų rugsėjo pirmąją dieną ir yra
skirta KYB produkcijai. Jos metu bendros „Inter
Cars Lietuva“ ir „Čili“ akcijos „Skanaus“ dalyviai
už kiekvieną nupirktą gamintojo KYB automobiline spyruoklę K-FLEX, į savo akcijos dalyvio
kortelę gaus po 3 papildomus „Čili litus“. Šios
papildomos akcijos, pavadinimu „Į Čili su KYB“,
taisyklės:
1.
2.
3.

4.

5.

Akciją organizuoja UAB „Inter Cars Lietuva“,
būstinė – Titnago g. 6, Vilnius.
Akcija vyksta nuo 2011.09.01 iki 2011.12.31
dienos.
Akcija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o dalyvauti gali tik įmonės, kurios
jau dalyvauja lojalumo programoje „Skanaus (Čili)“.
Akcijoje negali dalyvauti pirkėjai, kurie su
UAB „Inter Cars Lietuva“ nėra pasirašę lojalumo programos „Skanaus (Čili)“ dalyvio
sutarties.
Akcijoje negali dalyvauti UAB „Inter Cars
Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai, UAB
„Inter Cars Lietuva“ produkciją platinančių
įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų
nariai, įmonės, kurių savininkai ar (ir) bendraturčiai yra UAB „Inter Cars Lietuva“ produkciją platinančių įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų nariai ar (ir) UAB „Inter
Cars Lietuva“ darbuotojai ir jų šeimų nariai.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Akcijoje negali dalyvauti pirkėjai įmonėje
UAB „Inter Cars Lietuva“ turintys uždelstų
skolų.
Akcijos metu už kiekvieną įsigytą gamintojo KYB automobiline spyruoklę K-FLEX, į
akcijos dalyvio kortelę kiekvieno mėnesio
pradžioje bus pervesta po 3 Čili litus.
Sumos už UAB „Inter Cars Lietuva“ prekes,
nuo kurių skaičiuojama pirkėjų apyvarta,
nurodytos be PVM. Pirkimo sumos skaičiuojamos taip pat be PVM.
Akcijoje dalyvaujančių prekių ir prizų kiekis
yra ribotas.
Jei laimėjimas dėl tam tikrų priežasčių bus
apmokestintas kokiais nors mokesčiais,
UAB „Inter Cars Lietuva“ juos išskaičiuos
ir sumokės, o laimėtojo duomenis pateiks tuos mokesčius kontroliuojančioms
institucijoms.
Akcijos organizatoriai turi teisę vienašališkai ir bet kuriuo metu pašalinti bet kurį
Akcijos dalyvį, jeigu būtų užfiksuotas šių
taisyklių pažeidimas ir (ar) piktnaudžiavimas jomis.
UAB „Inter Cars Lietuva“ pasilieka teisę
keisti Akcijos sąlygas arba apskritai nutraukti akciją iš anksto apie tai neįspėjusi
dalyvių asmeniškai, bet informaciją apie tai
būtų pask elbta interneto tink lapyje
w w w.intercars.lt.
Akcijos rezultatams sužinoti, UAB „Inter
Cars Lietuva“ turi teisę naudotis Akcijos dalyvio apyvartos duomenimis be teisės juos
paviešinti.
Per Akciją įsigytoms prekėms galioja ypatingos grąžinimo sąlygos – grąžinti galima
tik brokuotas, neatitinkančias aprašymo
ant pakuotės ir UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovų klaidingai parduotas prekes.
Suma už gražintas prekes nėra įskaičiuojama į Akcijos dalyvių padarytą apyvartą;
Dalyvaudami šioje Akcijoje dalyviai sutinka
su visomis Akcijos taisyklėmis.
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Lietuviai – patiklūs
automobilių pirkėjai
Automobilio įsigijimas lietuviams atrodo kaip įprastas ir kasdienis procesas – dalis jį perka su
niekuo nepasitarę ar nesibaimindami į apžiūrą vežasi reikalingą grynųjų pinigų sumą.

Įdomu, kad gerokai daugiau vyrų (30 proc.) įsigijo automobilį be jokių konsultacijų, skirtingai
negu moterys (2 proc.). Tai parodė lankomiausio transporto skelbimų portalo Autoplius.lt liepą inicijuota apklausa, kurioje dalyvavo beveik
900 respondentų.
Viktoro Daukšo, Autoplius.lt vystymo vadovo
teigimu, jei lietuviai ne taip patikliai įsigytų
automobilius, dažniau galėtų džiaugtis gerais
pirkiniais.
„Moterys, mažiau išmanydamos apie automobilius, perka juos daug atsargiau ir, kaip parodė
apklausos rezultatai, rečiau nusivilia pirkiniu. 6
proc. moterų nurodė, kad automobilio pirkėjas
nutylėjo tikrąją automobilio būklę ir gedimus.
Tuo tarpu transporto defektų nepastebėjo kas
dešimtas vyras“,– pastebi automobilių rinkos
ekspertas.
Su automobilius išmanančiais bičiuliais pirkdami automobilį konsultavosi 43 proc. apklausoje dalyvavusių vyrų ir 50 proc. moterų, su
artimiausiais žmonėmis tarėsi tik 13 proc. vyrų
ir net 32 proc. moterų. Vyrai pasitikėjimą turimomis žiniomis parodo ir dažniau įsigydami
automobilį be bandomojo važiavimo (11 proc.)
negu moterys (4 proc.).

Apžiūrėti automobilio – su
reikalinga grynųjų suma
Beveik kas penktas apklausos dalyvis (18 proc.)
nurodė, kad į susitikimą su automobilio pardavėju, kur bus apžiūrima transporto priemonė,
vežasi reikalingą grynųjų pinigų sumą. Vyrai ne
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tokie atsargūs kaip moterys – 23 proc. jų pasiima reikalingą sumą, o moterų – tik 14 proc.
Užstatui reikalingus pinigus vežasi beveik trečdalis (32 proc.) apklausos dalyvių, o 28 proc. apžiūrėti automobilio vyksta su banko kortele, tad
prireikus galėtų juos išsigryninti.
„Visos sumos tikrai neverta vežtis su savimi – tai
tiesiog nesaugu. Pakanka turėti užstatą, nes visada galėsite su pardavėju į banką nuvažiuoti
kartu. Daugiau nei ketvirtadalis apklausos dalyvių taip pat nurodė, kad jiems nėra svarbus
susitikimo laikas ir vieta, nes pagrindinis tikslas – apžiūrėti automobilį. Žinoma, patartume
automobilį apžiūrėti šviesiu paros metu, nes
būtent tada geriausiai matosi kėbulo pažeidimai, taip pat saugiausia susitikti viešoje vietoje.“,– atkreipia dėmesį Autoplius.lt vystymo
vadovas.
Dar vienas pirkėjų patiklumą įrodantis faktas,
susijęs su automobilio kaina. Jei naudoto automobilio kaina yra 30 proc. mažesnė negu
rinkos vidurkis, 24 proc. vyrų ir net 35 proc.
moterų tai vertina teigiamai ir jiems tai nekelia
įtarimo – jie mano, kad tai puiki galimybė nusipirkti automobilį pigiau. Žemesnę už rinkos
vidurkį automobilio kainą kaip įspėjimą, kad
automobilis techniškai netvarkingas, vertina 14
proc. apklausos dalyvių (moterų – tik 9 proc.).
Pasak V. Daukšo, jei automobilis parduodamas
30 ar net 40 proc. pigiau už rinkos vidurkį, tai
reiškia, kad transporto priemonė turi paslėptų
problemų arba tai bandymas išvilioti pinigus iš
patiklių pirkėjų.

Servisuose tikrina nedaugelis
34 proc. apklausos dalyvių nurodė blogiau nei
vidutiniškai žinantys, kaip patikrinti, ar automobilio pardavėjas yra jo savininkas. Savo žinias,
kaip patikrinti, ar automobilis buvo patekęs į
avariją, liaudiškai tariant „daužtas“, blogiau nei
vidutiniškai vertina 32 proc. apklausos dalyvių.
59 proc. prieš pirkdami automobilį, servise neatlieka jo apžiūros.
V. Daukšas atkeipia dėmesį, kad apžiūrėdami
automobilį, pirkėjai patikrintų jo būklę. „Geriausia investuoti nedidelę sumą (apie 100 litų) ir
nuvažiuoti į nepriklausomą autoservisą bei
patikrinti perkamo automobilio būklę. Taip pat
reikėtų patikrinti, ar automobilis neturi teisinių
apribojimų ir priklauso parduodančiam asmeniui“,– teigia V. Daukšas.
Daugiau nei pusė apklausos dalyvių (52 proc.)
nurodė, kad automobilį įsigijo ar planuoja įsigyti klasifikuotų automobilių skelbimų portaluose, automobilių turguose – 22 proc., kreipsis
pas draugus, pažįstamus – 14 proc., naujų automobilių salone ar užsisakys iš užsienio – po
5 proc.
Apklausos rezultatai parodė, kad daugelis automobilių pirkėjų nežino, kur rasti reikalingos
informacijos apie automobilio įsigijimą. Siekdama, kad automobilių pirkėjai nebūtų apgaudinėjami, Autoplius.lt komanda portale pateikia
patarimus apie saugų automobilio įsigijimą ir
transporto priemonių pirkimo–pardavimo sutarčių šablonus.

Aktualijos

29

a K T UA L I J O S
G G P rofits sp. z o. o. informacija

Elektromagnetinis
smogas
Kiekvienas automobilių sukuria kintamą elektromagnetinį
lauką, kuris trikdo kitų automobilių darbą ir yra kenksmingas
aplinkai.
Elektromagnetiniu smogu vadinama chaotiškai susipynusių dirbtinių, įvairių stiprumų ir
dažnių elektromagnetinių laukų visuma, kuri
tam tikroje teritorijoje trikdo natūralų Žemės
magnetizmą.
Tai viena iš civilizacijos aplinkos teršalų rūšių,
kuri atsiranda dėl bet kokių kuriamų elektros
įtampų ir srovių įvairiuose buitiniuose, telekomunikacijų, transporto, energetikos ir pan.
prietaisuose. Elektromagnetinis smogas, panašiai kaip atmosferinis, kenksmingas gyviems organizmams, tačiau dar labiau pavojingas dėl to,
kad negalime jo pajusti nei vienu mūsų turimu
pojūčiu. Daugelio tyrimų ir stebėjimų rezultatai
rodo, kad žmogui, veikiamam elektromagnetinio smogo ilgą laiką, gali atsirasti negalavimai:
bendras silpnumas, galvos skausmas ir svaigimas, nuovargio jausmas, miego, atminties
ir koncentracijos sutrikimai. Dėl šių priežasčių
būtina kovoti su šiuo reiškiniu.

Norma Europoje
Europoje yra sukurta tyrimų institucija CISPR
(Comité International Special des Perturbations
Radioélectriques – Tarptautinis Specialusis Radioelektrinių Trikdžių Komitetas), kurios pagrindinis tikslas – kenksmingų elektromagnetinių
laukų kontrolė ir jų emisijos apribojimas.

• nereaguoti į kitų įrenginių (sistemų) skleidžiamus trikdžius;
• netrikdyti savo atliekamų funkcijų.
Priešingu atveju, nesuderinami įrengimai greitai išeis iš rikiuotės arba nusidėvės, o tai turės
neigiamos įtakos aplinkai ne tik dėl elektromagnetinės taršos, bet ir dėl sunkiai utilizuojamų
atliekų.

Vidinė absorbcija
Normos įkvėpta konstrukcija
CISPR norma atsirado praėjusio šimtmečio
50-taisiais metais. Jos pagrindinis tikslas – apriboti radijo ir televizijos trikdžių emisiją, todėl
buvo modifikuojamos automobilių degimo
sistemos. Besivystant kitoms technologijoms,
paremtoms susisiekimu elektromagnetinių
bangų pagalba, pirminiai šios normos reikalavimai taip pat buvo keletą kartų keičiami.
Siekiant atitikti naujus normos reikalavimus,
70-taisiais metais prancūzų mokslininkai sukūrė feritinius uždegimo laidus, kurie puikiai
atitiko visus CISPR elektromagnetinio atitikimo
normos reikalavimus. Iki šiol nėra šiuo atžvilgiu
geresnio techninio sprendimo.
Spiralinis laidas

CISPR nustatyta norma apibrėžia radioelektrinių bangų bei bangų, skleidžiamų transporto feritinė šerdis
laukas
priemonių su kibirkštinių uždegimu ir varomų
sukurtas
elektra, emisijos matavimo metodus ir leistinas
ribas
Kiekvieno šiuolaikinio automobilio elektromagnetinė aplinka sudaroma, naudojant jame įvarius elektros prietaisus, pvz.: mobiliuosius telefonus, radijo siųstuvus, navigacijos sistemas, ir
pan., kurie skleidžia įvairaus lygio ir charakterio
elektromagnetines bangas.
Pagal aukščiau minėtą normą, vidaus degimo
variklio uždegimo sistema turi atitikti šiuos
reikalavimus:
• nesukelti trikdžių kitiems veikiantiems įrenginiams (sistemoms);
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Uždegimo laide feritinė šerdis sąveikauja su apvijomis iš nerūdijančio plieno, kurios padengtos izoliacine medžiaga. Šiuo atveju nėra reikalingos papildomos trikdžių slopinimo varžos,
kuri buvo naudojama klasikiniuose variniuose
uždegimo laiduose. Ši laidu konstrukcija nepasižymi nesuderinamumu su kitais, automobilyje esančiais prietaisais ir aplinka.

Feritinio laido pjūvis ir jame vykstantis absorbcijos efektas
Feritinės šerdys priklauso magnetinių medžiagų grupei. Priklausomai nuo medžiagos kiekio,
formos ir dydžio, jos turi labai plačią naudojimo
sritį. Feritinės medžiagos pasižymi dideliu magnetiniu laidumu ir, lyginant su kitomis panašiomis medžiagomis, turi pakankamai mažus
galios nuostolius.

Prancūzų sukurto uždegimo laido su feritine
šerdimi konstrukcija – daugybės eksperimentų
ir tyrimų rezultatas. Jų eigoje buvo nustatyta,
jog pagrindinį vaidmenį atlieka ferito kiekis
šerdyje. Šis kiekis privalo sudaryti 94-96%. Be
to, svarbus feritinio sluoksnio storis bei aplink
jį suvynioto plieninio laido skersmuo ir ilgis
(t.y. elektrinė varža). Emituojamo elektromagnetinio smogo slopinimas vyksta šiuo principu – nerūdijančio plieno laidas, suvyniotas ant
feromagnetinės šerdies, veikia kaip indukcinė
ritė ir sudaro elektros magnetą. Kai ritės laidu
teka aukštos įtampos srovė, generuojamas magnetinis laukas, kuris koncentruojasi feritinėje
šerdyje. Šiuo atveju turime tris reiškinius:
• indukcija sukaupia elektromagnetines
bangas, o feromagnetinė medžiaga jas
absorbuoja;
• elektrinė varža (spirale susuktas laidininkas
turi 5600 omų/metrui varžą) veiksmingai
slopina žemo dažnio elektrinius virpesius;
• indukcinė varža didėja, didėjant elektrinių
virpesių dažniui ir savaime slopina šiuos
virpesius.
Ši laido konstrukcija užtikrina ženklų elektromagnetinių bangų slopinimą visame dažnių
diapazone, o ypač aukštųjų dažnių.
Čia išvardintus teorinius feromagnetinių laidų privalumus patvirtina praktinis šių laidų
panaudojimas.

a K T UA L I J O S

Dujos
reikalauja
stipresnės
kibirkšties

SENTECH ®
Aukščiausios kokybės
produktai skirti
automobilinei pramonei
www.sentech.pl
Ieškokite visose
Inter CARS atstovybėse

Varikliuose su dujine įranga, įtampa degimo
sistemoje paprastai būna aukštesnė. Dėl šios
priežasties, turi būti naudojami geresnės
kokybės laidai arba specialūs laidai, skirti
dujomis varomiems varikliams.

Apie laidus su „feromagnetine“ šerdimi sklando daug gandų, kurie daugeliu atveju neatitinka tikrovės. Be abejo, automobiliuose su dujine įranga dažniau pasitaiko įvairūs degimo sistemos gedimai. Nepriekaištingas
degimo sistemos veikimas priklauso nuo aukštos įtampos laidų kokybės
ir jų būklės. Dėl to labai svarbu tinkamai parinkti šios sistemos elementus.
Geri laidai pasižymi maža elektrine varža, todėl sumažėja srovės nuostoliai ir žvakės duoda žymiai stipresnę kibirkštį. Varikliuose varomuose dujomis, kibirkšties stiprumas turi ypatingą reikšmę, nes dujų ir oro mišinio
elektrinė varža yra žymiai didesnė už benzino ir oro mišinio varžą, todėl
kibirkšties peršokimui tarp žvakės elektrodų reikalinga aukštesnė įtampa.
Sumontavus dujinę įrangą automobilyje, būtina susitaikyti su tam tikrais
nepatogumais:
• būtina užtikrinti pakankamą įtampą degimo žvakėms,
• kuro mišinio degimo temperatūros padidėjimas,
• intensyvesnis degimo procesas,
• nežymus vidutinės variklio temperatūros padidėjimas,
• išmetamų dujų sudėties pasikeitimas.
Dujomis varomuose varikliuose greičiau nusidėvi kai kurie degimo sistemos elementai. Visų pirma, tai liečia degimo žvakes, kuriose greičiau pasireiškia nusidėvėjimo požymiai ir dėl to jos turi būti keičiamos dažniau.
Kita variklio netinkamo veikimo priežastimi gali būti nusidėvėję aukštos
įtampos laidai.
Seni, nusidėvėję arba nepritaikyti dujinei įrangai aukštos įtampos laidai
negali užtikrinti tinkamos įtampos degimo žvakėms. Tokie gedimai, kaip
izoliacijos pramušimai arba izoliacijos senėjimas, turi įtakos t.v. srovės nutekėjimui, dėl kurio srovė aplenkia žvakių elektrodus ir nesukuria kibirkšties. Laiduose su anglies šerdimi susiduriame su natūraliu, t.v. „išdegimo”
reiškiniu, dėl kurio padidėja laidų varža, ko pasekoje sumažėja įtampa ir
degimo kibirkšties energiją.
Dėl šių priežasčių vis daugiau automobilių servisų įvertina laidų su feromagnetine šerdimi privalumus, kurie idealiai tinka automobiliams su
dujine įranga ir užtikrina nepriekaištingą degimo sistemos veikimą bei
pasižymi ilgesniu eksploatavimo laikotarpiu.
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Su mumis žiema nebaisi

Žiema nelepina nei mūsų, nei mūsų automobilių. Deja, neįmanoma atspėti, kokia bus ateinanti žiema – ar sausa ir
labai šalta, ar pradžiugins gausybe baltų lyg pūkas snaigių ir nedideliu šaltuku. Tačiau, bet kokiu atveju, galima iš
anksto pasiruošti ateinančiai žiemai – siūlome susipažinti su „žieminių prekių“ asortimentu.
CRC „Radiator Seal“ 250ml
Tinka daugumai aušinimo
skysčių.
Paskirtis: sandarina
smulkius aušinimo skysčio
prasisunkimus, saugo nuo
korozijos.
IC kodas – CRC10320110.

CRC „Radiator Clean“
250ml
Neleidžia užsikimšti aušinimo
sistemai.
Paskirtis: nuvalo kalkių
nuosėdas ir rūdis radiatoriuje,
saugo nuo korozijos, užtikrina
puikią šilumos kaitą.
IC kodas – CRC10330110.

„Liqui Moly“ kuro sistemos
apsaugos priemonė 250ml
Vieno buteliuko pakanka 70L
dyzelinio kuro. Saugo visą
kuro sistemą (Common Rail)
ir purkštukus nuo korozijos
bei nusidėvėjimo. Padidina
kuro sistemos patikimumą
ir užtikrina geresnį variklio
tepimą.
IC kodas – LIM5139/2185.

„Liqui Moly“ benzininės
sistemos plovimo
priemonė 300ml
Vieno buteliuko pakanka 70L
degalų. Puikiai išvalo užterštas
benzininių variklių įpurškimo
sistemas, palengvina variklio
paleidimą, užtikrina tolygesnį
variklio darbą ir sumažina
teršalų kiekį išmetamose
dujose.
IC kodas – LIM1971.

„Liqui Moly“ dyzelinės sistemos plovimo priemonė 500ml
Priemonė skirta dyzelinių variklių
kuro sistemos valymui. Pašalina
nuosėdas, susikaupiančias kuro
purkštukuose, kuro siurblyje bei
degimo kameroje. Išsprendžia
netolygaus variklio darbo
problemą. Švarūs purkštukai ir
kuro siurblys užtikrina geriausius
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variklio darbo rezultatus. Pasižymi
antikorozinėmis savybėmis.
IC kodas – LIM2666.

„Amtra“ „antigelis“ dyzeliniam kurui 500ml
Vieno buteliuko pakanka 500L
dyzelinio kuro. Tai koncentruotas,
aukštos kokybės priedas skirtas
naudoti visus metus. Šis priedas
sumažina dyzelinio kuro tirštėjimo
temperatūrą ir gali būti naudojamas
iki –40ºC (priklausomai nuo
naudojamo kuro rūšies).
Paskirtis: priedas neleidžia
susidaryti parafino kristalams ir
sutirštėti dyzeliniam kurui, esant
žemai temperatūrai. Užtikrina
gerą užvedimą ir dyzelinio variklio
veikimą be pertrūkių, esant vidutinei
minusinei temperatūrai.
IC kodas – DEPRESATOR DIESEL
25–014.

„Amtra“ kuro sistemos
apsaugos priemonė 250ml
STP formulė skirta benzininiams
varikliams, varomiems
automobilinėmis dujomis
(SND). Specialiai sukurta
formulė pagerina benzininių
variklių darbą, šalina apnašas
ir degėsius, tinka varikliams su
katalizatoriais. Talpa 250ml.
IC kodas – STP 30–033.

„Amtra“ kuro sistemos
apsaugos priemonė su
„antigeliniu“ efektu 250ml
STP formulė su antigeliniu
efektu, skirta dyzeliniams
varikliams. 250ml priemonės
pakanka 50L dyzelinio kuro.
Šis kuro priedas neleidžia
susidaryti parafino kristalams
ir sutirštėti dyzeliniam kurui,
esant žemai temperatūrai.
Užtikrina gerą variklio
paleidimą ir dyzelinio variklio
veikimą be pertrūkių, esant
žemai temperatūrai. Valo
ir palaiko optimalią kuro
sistemos būklę.
IC kodas – STP 30–003.

„Amtra“ tirpiklis šerkšnui
nuo langų 650ml
Nepalieka žymių, gali būti
naudojamas užšalusių
spynelių atitirpinimui.
Paskirtis: greitai ir veiksmingai
pašalina ledą ir sniegą nuo
automobilio langų (per 5
sekundes). Veiksmingas iki
–37ºC.
IC kodas – ODMRAZACZ DO
SZYB 650ML .

„Parys“ užšalusių spynelių
tirpiklis 25ml
Jo sudėtyje esantys specialus
priedai apsaugo spynelę ir
neleidžia pakartotinai užšalti.
Paskirtis: pasižymi puikiomis
atitirpinimo ir konservavimo
savybėmis.
IC kodas – DEG MINI
ODMRAZACZ 25ML.

„Parys“ tirpiklis langams
300ml
Nepažeidžia dažų ir guminių
elementų (tarpinių, valytuvų).
Paskirtis: skirtas naudoti
žiemą, greitai ir patikimai
tirpdo ledą.
IC kodas – DEG SPRAY
ODMRAZACZ 300ML.

„Parys Prestone“ –
priemonė, palengvinanti
variklio užvedimą
Priemonė, palengvinanti
variklio paleidimą, ypač
pravers žiemą, esant žemai
temperatūrai.
IC kodas – PRESTONE AS .
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Laikas geram įkrovimui
Dėl ženklaus akumuliatorių pabrangimo, didžioji dalis klientų naujo akumuliatoriaus pirkimą atideda vis ilgesniam
laikui. Pristatysime Jums keletą produktų, padedančių įvertinti akumuliatoriaus būklę ir, reikalui esant, jį įkrauti.
Akumuliatorių
įkrovikliai
ALPINE seriją sudaro
įkrovikliai su 12 ir 24V
darbine įtampa. Šie įkrovikliai
turi „boost“ funkciją, t.y. greitojo krovimo režimą. Juose yra apsauga nuo trumpojo jungimo,
perkrovos bei neteisingo poliariškumo.
Kodo pavyzdys: 807548.

SE seriją sudaro
įkrovikliai skirti 12
ir 12/24V įtampai ir
įvairioms srovėms.
Tai šiuolaikiniai įkrovikliai, kuriais galite
įkrauti akumuliatorių, neatjungdami jo nuo
automobilio elektros instaliacijos. Šiose įkrovikliuose yra elektroninės apsaugos nuo akumuliatoriaus perkrovos, neteisingo poliariškumo
bei gnybtų trumpojo jungimo.
Kodo pavyzdys: DANIA 25A SE.

BOSH BAT serijos įkrovikliai.
BAT 415 įkroviklio pagalba galite įkrauti bet kurį 12V įtampos
rūgštinį akumuliatorių. Šis įkroviklis ypač tinka
įkrauti akumuliatoriams su surištu elektrolitu
t.y. „geliniams“ akumuliatoriams arba akumuliatoriams su AGM tipo stiklo pluošto atskyrikliais.
Šiuo prietaisu galima įkrauti tiek išmontuotus
akumuliatorius, tiek sumontuotus automobilyje. Įkroviklis turi du režimus – palaikymo ir
buferinį.
Kodo pavyzdys: 0 687 000 015
BAT 430 atlieka
tas pačias funkcijas 12 ir 24 V
akumuliatoriams.
IC siūlo įkroviklį
su kompiuteriu,
kuriuo pagalba
galima krauti 6, 12, 24 ir 48 V akumuliatorius.
Taip pat, yra galimybė vienu metu krauti kelis
akumuliatorius. Prietaisas turi apsaugas nuo
trumpojo jungimo, perkrovos, neteisingo poli-

ariškumo. Jame įmontuotos įkrovimo įtampos
ir srovės rodyklės. Galimi šeši įkrovimo režimai.
Prietaisas turi aušinimo ventiliatorių.
Kodo pavyzdys: 0 687 000 016

Įkrovimo ir paleidimo įrengimai
Kita produktų grupė – įkrovikliai su paleidimo funkcija. Šiai grupei priklauso
LEADER, DYNAMIC ir ENERGY tipų įrenginiai. Šių serijų įrenginiai turi labai platų
parametrų spektrą. Jie skiriasi maitinimo
įtampa, įkraunamų akumuliatorių įtampa
ir įkrovimo srove. Įrenginiai turi apsaugas
nuo trumpojo jungimo, perkrovos bei neteisingo poliariškumo.

Akumuliatorių
bandikliai (testeriai)
Bandiklis KTA-305 skirtas automobilinių akumuliatorių su vardine 6, 12 ir 24V įtampa įkrovimo lygio ir paleidimo srovės tikrinimui. Akumuliatoriaus našumas tikrinamas dinaminio
laidumo metodu. Šis metodas leidžia greitai ir
saugiai patikrinti akumuliatoriaus būklę, be to,
nereikalauja akumuliatoriaus išmontavimo ir
iškrovimo.
Prekės kodas: WTM/KTA-305.

BAT 121 – nešiojamas elektroninis akumuliatorių
bandiklis. Jo pagalba, po dviejų
sekundžių
trunkančio automatinio
testo, kuris neiškrauna akumuliatoriaus, gaunama informacija apie akumuliatoriaus įtampą,
įkrovimo lygį ir paleidimo srovę. Papildoma
bandiklio funkcija – generatoriaus įtampos ir
pulsacijos matavimas. Taip pat jį galima naudoti kaip voltmetrą. Įrenginys turi apsaugas nuo
įtampos viršijimo ir neteisingo prijungimo. BAT
121 – skirtas įvairių tipų akumuliatoriams, kurių
vardinė įtampa 12 voltų.
Prekės kodas: 0 684 400 701.

SEALEY akumuliatorių bandiklis
skirtas automobilinių
akumuliatorių patikrai,
akumuliatoriaus
apkrovos metodu.
Tokio metodo dėka, galima nustatyti ne tik
akumuliatoriaus apkrovimo lygį, bet ir apkrovos išlaikymo efektyvumą.
Prekės kodas: SEA BT91/7

Refraktometras
Šis prietaisas leidžia
tiksliai nustatyti aušinimo ir langų apiplovimo skysčių užšalimo
temperatūrą. Taip pat galima nustatyti elektrolito tankį (akumuliatoriaus įkrovimo lygį). Elektrolito tankio dydis (arba skysčio užšalimo temperatūra) nuskaitomas prietaiso skalėse, toje
vietoje, kur šviesesnis laukas pereina į tamsesnį.
Prekės kodas: SEA VS005.

Areometras
Tai specialus įrankis,
skirtas greitam ir
tiksliam elektrolito
tankio matavimui akumuliatoriuose.
Prekės kodas: BT-901.

Profesionalus Hella
areometras
Profesionalus
įrankis,
skirtas rūgštinių akumuliatorių elektrolito tankio
nustatymui. Prietaiso konstrukcija užtikrina aukštą matavimo tikslumą ir
galimybę apsukti prietaisą 360 laipsnių kampu.
Be to, prietaise nesusidaro oro burbuliukų ir
matuojamas elektrolitas neišbėga.
Prekės kodas: 8PD006 541-001.
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Naujienos INTER CARS Staigus stabdymas
su WINMAX
asortimente
Mūsų Klientai turi galimybę įsigyti dar daugiau naujų, iki šiol
sunkiai pasiekiamų dalių bei įrenginių. Tęsiame „Naujienų skyrelio“
straipsnių ciklą, skirtą tokiems gaminiams.
Guolių montavimas
SKF – didžiausias pasaulyje guolių gamintojas.
Tai firma, iš kurios verta pasimokyti guolių montavimo ir išmontavimo technikos. SKF teigia,
kad apie 16% visų priešlaikinių guolių gedimų
įvyksta dėl netinkamos jų montavimo technologijos arba technologinių reikalavimų nesilaikymo. Tam tikri gaminiai reikalauja mechaninio,
šiluminio arba hidraulinio montavimo taikymo,
tam, kad būtų užtikrintas tinkamas ir efektyvus
guolio veikimas. Tinkamo montavimo būdo
parinkimas gali padidinti guolio eksploatavimo
laikotarpį ir sumažinti išlaidas susijusias su guolių keitimu. “Šaltas” montavimo būdas dažniausiai taikomas mažiems ir vidutiniams guoliams.
Tradiciškai tokie guoliai montuojami plaktuko
ir vamzdžio gabalo pagalba. Tokio montavimo
metu jėgos veikia guolio rutuliukus, ko pasekoje pažeidžiamos guolio riedėjimo plokštumos.
Tinkamų įrankių naudojimas užtikrina, jog
montavimo jėgos veikia ne rutuliukus, o išorinį
guolio žiedą. Idealus sprendimas – SKF komplektas TMFT 36, skirtas vidinių guolių montavimui. Šis įrankių komplektas buvo suprojektuotas tam, kad sumažintų guolių pažeidimo riziką
montavimo metu iki minimumo. Komplektas
taip pat gali būti naudojamas įvorių, riebokšlių
bei skriemulių montavimui.
Kitas montavimo būdas paremtas šilumos naudojimu. Šiuo metu dažniausiai naudojamas
indukcinis guolių kaitinimas. Toks kaitinimo
būdas įgalina temperatūros kontrolę bei užtikrina montavimo efektyvumą ir saugumą. Šiluminiam guolių montavimui galime naudoti
nešiojamą, aukšto dažnio šildytuvą TMBH 1 –
tai lengvas šildytuvas, skirtas guoliams, kurių vidinis skersmuo nuo 20 iki 100 mm ir maksimalus svoris iki 4,5 kg. Įrenginio veikimo principas
paremtas patentuotu aukšto dažnio indukciniu
kaitinimu. Šis metodas nekelia triukšmo ir neįmagnetina šildomų dalių. Šildytuvą taip pat galite naudoti kitoms metalinėms dalims kaitinti,
pvz. dantračiams, skriemuliams, įvorėms bei su-
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spaudimo žiedams. Visą SKF siūlomą guolių
montavimo įrengimų ir įrankių asortimentą
rasite tinklapyje www.skf.pl.

Pramoniniai diržai
Prekyboje pasirodė pramoniniai CONTITECH
diržai. INTER CARS siūlo įvairius šių diržų tipus – trapecinius, trapecinius su dantukais,
dantytus, poliuretaninius bei juostinius.
Diržų naudojimo sritys yra labai plačios –
pradedant žemės ūkio technika, pramonės
įrengimais ir baigiant buitine technika. INTER CARS turi specialų įrenginį diržų pjaustymui. Šis įrenginys turi galimybę pjauti bet
kurio pločio diržus. Mūsų asortimente yra
platus dantytų guminių, poliuretaninių bei
juostinių diržų pasirinkimas. Diržai, pjaunami iš rankovių, pasižymi labai patraukliomis
kainomis.

Paprasti rutuliniai guoliai
INTER CARS asortimente
INTER CARS asortimentą papildė FAG, SKF
ir kitų gamintojų paprasti rutuliniai guoliai.
Šie guoliai turi daugybę pritaikymo galimybių, pvz.: skalbimo mašinose, elektros
varikliuose, ventiliatoriuose, siurbliuose bei
generatoriuose.

Prekyboje turime guolių:
kurių vidinis skersmuo nuo 6 iki 45 mm;
su guminiu sandarinimo žiedu, papildomas
ženklinimas 2RS;
su metaliniu sandarinimu, papildomas ženklinimas 2Z;
su padidintu laisvumu, papildomas ženklinimas C3.
Kodo pavyzdys: 6200-2RS-C3 /FAG/.
Rutuliniai guoliai turi daugybę pritaikymo
galimybių.

WINMAX – nuo 1984m. japonų koncerno
KASHIYAMA gaminamos puikios kokybės
sportinės stabdžių trinkelės. Šios, populiariausios Japonijoje trinkelės, naudojamos
lenktyniniams automobiliams, o, dėl specialaus mišinio naudojimo, buvo pritaikytos ir
europietiškiems automobiliams. Mūsų asortimente rasite WINMAX stabdžių trinkeles populiariausiems sportiniams automobiliams. Jų
pagrindą sudaro ARMA SR N20 serijos mišinys,
plačiai naudojamas automobilių sporte.
Teiraukitės firmos WINMAX produkcijos visose
INTER CARS atstovybėse.

KAYSER naujiena
Informuojame, jog centriniame Lenkijos
sandėlyje (CZO) jau turime KAYSER firmos
elektromagnetinius vožtuvus (slėgio konverterius), kurių kodas yra 3.024.368-00. Ši prekė
pakeitė asortimente buvusią BOSCH detalę
(numeris 0 928 400 414).
Detalės pritaikymas: CITROEN BERLINGO,
C3, C5, C8, EVASION, JUMPER, JUMPY, XANTIA, XAARA 1.9/2.0 HDi 1998.03-; , PEUGEOT
206, 306, 406, 607, BOXER, EXPERT, PARTNER1.9/2.0 HDi 1998.10-.

SCANTECH
SCANTECH – švedų firma, gaminanti atsargines dalis SAAB ir VOLVO lengviesiems automobiliams. Žinios SAAB ir VOLVO automobilių atsarginių dalių gamybos srityje paremtos
25-erių metų patirtimi, todėl šioje srityje firma SCANTECH yra viena geriausių gamintojų
tarpe.
SCANTECH pasiūloje – pilnas originalių detalių asortimentas, be to, siūloma virš 7 000
alternatyvių atsarginių dalių. Visos tiekiamos
detalės suprojektuotos, pagamintos ir patikrintos švedų gamyklose, gaminančiose detales pirmajam automobilių surinkimui ant
konvejerio.
SCANTECH vykdo nuolatinę gamybos kontrolę, užtikrina tiekiamų gaminių kokybę ir
pateikia visas savo žinias apie VOLVO ir SAAB
automobilius.
Teiraukitės firmos SCANTECH produkcijos visose INTER CARS atstovybėse.
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K&N asortimentas
Besidomintys motociklais gerai pažįsta ir vertina šios markės kokybę.
K&N savo filtruose naudoja trijų sluoksnių medvilnę, pasižyminčią žymiai geresnėmis filtravimo savybėmis nei kitų gamintojų naudojamos
medžiagos: sintetiniai audiniai arba popierius.
Ši medvilnė įmirkoma specialioje alyvoje, kurios receptūra buvo tobulinama ilgus metus.
Kruopščiai parinkta alyvos sudėtis natūraliai
suriša tūkstančius mikroskopinių medvilnės
plaušelių ir sukuria patikimą filtruojantį sluoksnį. Tokia konstrukcija užtikrina puikią variklio
apsaugą ir labai gerą oro pralaidumą. Alyvos
panaudojimo mintį pakišo ...voratinklis. Jos
veiksmingumas yra paremtas tinklo principu,
kuris yra sudarytas iš lipnios suspensinės medžiagos. Būtent dėl šios priežasties, K&N filtruose naudojama alyva atlieka labai svarbų vaidmenį ir užtikrina išskirtines filtravimo savybes.
Dulkių daleles sulaiko tūkstančiai medvilnės
mikroplaušelių viso filtro struktūroje, o ne tik jo
paviršiniame sluoksnyje, dėl to žymiai pagerėja
oro pralaidumo savybės. Kai filtras užsiteršia,
pakanka jį išplauti ir vėl išmirkyti specialioje
alyvoje.

Garantija 1 000 000 mylių
Išskirtinė K&N filtrų savybė – jų ilgaamžiškumas. Gamintojas suteikia garantiją 1 000 000
mylių ridos. Filtrus galima valyti ir naudoti ištisus metus. Vieno filtro pakanka visam variklio

eksploatavimo laikotarpiui. Ši technologija turi
ne tik finansinių, bet ir ekologinių privalumų.
Gamintojas tikisi, jog artimiausioje ateityje visi
nauji automobiliai, motociklai bei motorinės
valtys bus komplektuojamos su jų pagamintais
filtrais.
K&N asortimentą sudaro oro filtrų įdėklai, kūginiai filtrai, oro įsiurbimo komplektai, alyvos
filtrai. K&N filtrų naudojimas užtikrina geresnį
oro filtravimą, o tai reiškia, kad padidėja variklio
našumas bei eksploatavimo laikotarpis.
Platus K&N filtrų asortimentas patenkina automobilių sporto, motociklų, jūrų transporto,
pramonės bei kariuomenės poreikius.

Automobilių pramonėje yra tendencija mažinti
detalių išmatavimus ir jų svorį, bet neprarasti
patvarumo ir tvirtumo. Siekis padidinti detalių
patvarumą, sumažinus jų išmatavimus – didelis iššūkis konstruktoriams ir technologams.
Alkūninio veleno skriemulio tvirtinimas vienu
varžtu, esant dideliam sukimo momentui ir
pajėgumui, gali įtakoti skriemulio praslydimą.
Netgi, užveržtas tinkamu sukimo momentu,
varžtas negali užtikrinti tinkamo priveržimo.
Veikiamas vibracijos, varžtas atsipalaiduoja, dėl
to pasikeičia skriemulio padėtis alkūninio veleno ir paskirstymo diržo atžvilgiu.
Norėdama išvengti skriemulio praslydimo,
CORTECO sukūrė nikeliuotą tarpini žiedą, pagamintą iš volframo karbido. Šis žiedas pasižymi

Nuo sausio mėnesio INTER CARS praplėtė
japoniškų automobilių dalių asortimentą.
Viena naujausių prekių grupių – variklių radiatorių ventiliatorių sankabos.
Šių sankabų gamintojas – japonų automobilių dalių koncernas SHIMAHIDE.
Prekių kodų pradžia D5....
Taip pat prekių „IC Katalog“ programoje galima ieškoti pagal OE numerius – kiekvienam
kodui priskirti keli originalūs numeriai.
Teiraukitės firmos SHIMAHIDE produkcijos
visose INTER CARS atstovybėse.

Pagrindiniai K&N oro filtrų
privalumai:
• Padidina variklio ir našumą,
• Daugkartinio naudojimo gaminys taupo lėšas ir sumažina atliekų kiekį,
• Atitinka transporto priemonių garantines
sąlygas,
• Gaminami daugumai automobilių modelių,
• Greitas keitimas,
• Salono filtrai tinka gamykliniams oro filtrų
korpusams,
• Garantija K&N – 1 000 000 mylių.

Naujiena – Alkūninio
veleno skriemulys T4
Elastingas alkūninio veleno skriemulys ir
deimantinė tarpinė, tvirtinimui pagerinti

SHIMAHIDE
variklių radiatorių
ventiliatorių sankabos

didesne trintimi ir neleidžia skriemuliui praslysti alkūninio veleno atžvilgiu. Žiedas turi būti
montuojamas su skriemuliu (prekės kodas –
21652976). Jeigu skriemulys bus sumontuotas
be tarpinio žiedo, vartotojas praras garantiją.
CORTECO siūlo tarpinį žiedą atskirai
(prekės kodas – 800001156),
o taip pat komplektą –
skriemulį ir tarpinį žiedą
(prekės kodas –
800001157).

TRICLO S.A.
firmos pristatymas
TRICLO S.A. – ispanų gamintojas, tiekiantis
aukštos kokybės automobilių dalis europietiškiems automobiliams. Firma pradėjo veiklą
1947 metais ir pastaruoju metu parduoda
savo produkciją daugiau nei 40-tyje pasaulio
šalių. INTER CARS pradėjo bendradarbiavimą
su TRICLO 2008 metais, o visos užsakomos
prekės, dėl labai patrauklios kainos ir geros
kokybės, yra puikiai perkamos.
INTER CARS siūlomų firmos TRICLO
prekių asortimentas
Iš TRICLO S.A. gaminamų daugiau nei 5 700
prekių, INTER CARS asortimente rasite šias
pagrindines prekių grupes:
stiklų keltuvai, ratų stebulės, skriemuliai, alyvos įpylimo ir aušinimo skysčio bakeliai, radiatorių kamščiai, pavarų perjungimo traukės
bei daugybę kitų detalių.
Teiraukitės firmos TRICLO
produkcijos visose INTER
CARS atstovybėse.

Išsamesnės informacijos teiraukitės INTER CARS
atstovybėse.
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CDC – nuolatinio slopinimo
sistema už didesnį saugumą ir
komfortą
Užduotis:
Per pastaruosius dešimtmečius elektroninės
sistemos žymiai pagerino transporto priemonės mechanines funkcijas – ne išimtis ir slopinimo technologijos. Naujos kartos automobiliai
paskatino daugiau dėmesio skirti aktyvioms
bei pusiau aktyvioms slopinimo sistemoms ir
transporto priemonės pakabai. ZF nustatė naujus vairavimo saugumo, komforto ir dinamikos
standartus, remdamasi elektroniniu būdu kontroliuojamomis slopinimo sistemomis.

Grafikas parodo diapazoną, kuriame gali kisti CDC sistemos suspaudimo ir atoveiksmio
jėgos.
Dizainas
1. Stūmoklio kotas
2. Tepalo rezervuaras
3. CDC vožtuvas
4. Darbinis cilindras
5. Darbinis cilindras
6. CDC vožtuvas

1. ECU
2. CDC slopintuvas
3. Korpuso pagreičio jutiklis
4. Rato pagreičio jutiklis
5. CDC vožtuvas

Nauda:
• Optimizuoto slopinimo dėka pasiekiamas
didesnis saugumas;
• Pagerinami vairavimo komfortas ir dinamika;
• Trumpesnis stabdymo kelias;
• Nuolatinis reguliavimas.

CDC – SKYHOOK
strategija

kontrolės

Slopinimo jėgos nustatomos (kontroliuojamos,
valdomos) kiekvienam transporto priemonės
ratui atskirai, pagal rato ir kėbulo krypties judesius. SKYHOOK principas padeda transporto priemonę išlaikyti kiek įmanoma stabilią,
priklausomai nuo važiavimo ir kelio sąlygų. Šia
kontrolės sistema siekiama stabilizuoti transporto priemonės judėjimą, lyg ji butų prijungta prie dangaus ir judėtų lygiagrečiai dangaus
paviršiui.
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• Tinkami technologijos sprendimai užtikrina
didesnę transporto priemonės perpardavimo vertę;
• CDC pagerina vairavimo saugumą ir važiavimo patogumą.
Neseniai keletas dalyvių OPEL bandymų ruože
Dudenhofene išbandė CDC (Continuous Dmaping Control) nuolatinės elektroninės slopinimo sistemos teikiamą naudą. Ši sistema yra
didelis indėlis transporto priemonių vairavimo
saugumui, patogumui ir važiavimo dinamikai.

Funkcija:
CDC – elektroninė slopinimo sistema, kuri pastebimai padidina vairavimo saugumą, komfortą ir transporto priemonės dinamiką, optimaliai
koreguojant slopinimo jėgas kiekvienam ratui
atskirai. Per kelias milisekundes valdymo blokas
suskaičiuoja reikiamą slopinimo jėgą ir sureguliuoja amortizatorius. Transporto priemonės jutiklių stebimos kėbulo, rato, šoninio pagreičio
vertės naudojamos idealiam slopinimo jėgos
nustatymui kiekvienam ratui atskirai.

Kompanijos ZF CDC elektroninė
slopinimo sistema

Dudenhofeno mieste vykusiuose bandymuose
buvo nustatyti aukšti reikalavimai dalyviams
ir transporto priemonėms. Bandymą sudarė:
staigus kelio dangos pokytis, stabdymo manevringumas, transporto priemonės dinamiškumas posūkiuose. Kiekvienas dalyvis galėjo
pajusti teigiamą CDC sistemos naudą saugumui, patogumui ir važiavimo dinamikai. CDC
sistema tiksliai ir sklandžiai pritaiko važiuoklės
slopinimą, esant skirtingoms važiavimo sąlygoms, taip užtikrindama gerą kontaktą su keliu.
CDC sistemos pliusai ypač pasižymi kritinėse
važiavimo situacijose – elektroninė slopinimo
sistema pagerina transporto priemonės dinamiškumą: geresnis stabilumas posūkiuose
ir tikslesnis transporto priemonės valdymas.
Nepaisant to, CDC sistema nėra pritaikyta sportinei važiuoklei, kuri turi kietą pakabą. Sistema
gali pritaikyti amortizatorius „kietesniam“ judesio (jėgos) perdavimui, bet tik tuo atveju, jei tai
yra būtina ir reikalinga. CDC užtikriną aukštą
komforto lygį, kuris yra svarbus aspektas dažnam vairuotojui.
OPEL markės transporto priemonėms CDC sistema gali būti įdiegta kaip papildoma įranga
pavadinimu „IDSPlus“. Šią sistemą siūlo AUDI ir
BMW gamintojai. Išsamesnė informacija adresu: www.zf.com/produkte/cdc-pkw.
1. CDC bandymai: patys dalyviai galėjo įsitikinti
gamintojo ZF SACHS siūloma CDC elektroninės slopinimo sistemos nauda.
2. Driving in Germany 2007“ pabrėžia CDC
sistemos ekonominę naudą. Pardavimų atžvilgiu tai – svarus argumentas naudotų automobilių pirkėjams. Kintamo slopinimo sistema gerokai padidina perpardavimo vertę.

Nau j ie n os
„Continental“ informacija

Daugiafunkcinės
Continental HD Hybrid
padangos - pasiūlymas
visapusiškam naudojimui
Šių 2011 metai, Hanoveris. Padangų „Continental HD Hybrid“ sėkminga istorija tęsiasi –
universalios, vietiniam ir tolimajam susisiekimui skirtos padangos, debiutavusios praėjusiais
metais, sėkmingai įsitvirtino Europos transporto rinkoje. Siūlomas įvairių matmenų
asortimentas bei karšto restauravimo būdu restauruotos „ContiRe“ padangos.
Dėl specialaus protektoriaus, sudaryto iš ypatingos griovelių bei gumos blokų kombinacijos, „HD Hybrid“ padangos idealiai tinka sunkvežimiams įvairiapusiškoms eksploatacijos
sąlygomis. Trimatė protektoriaus konstrukcija
paremta unikalaus dizaino koncepcija, kuri
ypatinga suvienodintomis protektoriaus rašto
proporcijomis. Kombinuotas „HD Hybrid“ griovelių ir blokų profilis nuo pirmo iki paskutinio
kilometro užtikrina mažą pasipriešinimą riedėjimui, rezultatas – įmanomai mažesnis kuro
suvartojimas.
Eksploatacijos metu protektoriaus griovelių
struktūra transformuojasi į gerai sukimbančias
lomeles. Gumai dėvintis, iš pradžių lašo formos
buvusios lomelės virsta grioveliais. Tokiu būdu
santykis tarp gerai sukimbančių lomelių ir tolygiai besidėvinčio protektoriaus su grioveliais
lieka identiškas visą „HD Hybrid“ tarnavimo
laiką.
Papildomai suformuota protektoriaus rašto struktūra universalioms padangoms „HD
Hybrid“ užtikrina puikiausias traukos savybes,
važiuojant tiek greitkeliu, tiek regioniniais keliais bei esant blogoms oro sąlygoms.
Universalios, įvairių matmenų, „Continental
HD Hybrid“ padangos greitai iškovojo didelę
rinkos dalį visoje Europoje – ši tendencija auga
ir toliau. Kaip ir plačiai paplitusios „Continental“
padangos sunkvežimiams, taip ir „HD Hybrid“ –
išmatavimų asortimentas atnaujinamas karšto
restauravimo būdu „ContiRe“.
Nepriekaištingos reputacijos „HD Hybrid“
protektoriai, vartotojų vadinami „dviraščiais“,
patikimai atnaujinami ir pradeda savo antrąjį
sėkmingą gyvenimą lyg nauji gaminiai.

„Continental HD Hybrid“ atnaujinamos karšto
restauravimo būdu „ContiRe“. Galimi matmenys: 295/60 R 22.5, 315/60 R 22.5, 295/80 R 22.5,
315/70 R 22.5 ir 315/80 R 22.5.
Pav.: paklausiausios sunkiasvorių sunkvežimių
„Continental HD Hybrid“ padangos nuo šiol
pristatomos ir kaip restauruojamos „ContiRe“
padangos. Tokiu būdu universalios „Premium“
padangos mažina transportavimo išlaidas.
„Continental“, kurio apyvarta 2010 m. viršijo 26
mlrd. eurų, yra vienas iš pirmaujančių automobilių gamintojų tiekėjų pasaulyje. „Continental“
stabdžių sistemų, pavarų ir važiuoklės sistemų
bei komponentų, prietaisų, informacinių ir pramoginių sprendimų, automobilinės elektronikos, padangų ir techninių elastomerinių produktų tiekėjas, prisideda prie eismo saugumo
ir pasaulinės klimato apsaugos gerinimo. Be
to, „Continental“ – kompetentingas partneris
automobilių pramonės ryšių tinkle. Šiuo metu
įmonėje dirba apie 155 000 darbuotojų 45
šalyse.
„Continental“ krovininių automobilių padangų
padalinys, kuriame dirba 7 200 darbuotojų, o
apyvarta siekia 1,4 mlrd. eurų, yra vienas didžiausių aukščiausios kokybės krovininių automobilių, autobusų ir pramoninių padangų gamintojų pasaulyje. Šis padalinys išlaiko gaminių
ir paslaugų kokybę visą padangų naudojimo
laikotarpį, didindamas ekonominį ir ekologinį
transporto įmonių efektyvumą.
Daugiau informacijos rasite
www.continental-truck-tires.com.
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Japoniškos
kokybės gamintojai
TAMA ENTERPRISES CO., LTD.

TPR TEIKOKU PISTON RING CO., LTD

TSUBAKIMOTO CHAIN CO.

TAMA – japonų firma (centrinis biuras Tokijuje), gaminanti termostatus ir daviklius atsarginių dalių rinkai bei pirmajam surinkimui (OEM).

TPR TEIKOKU PISTON RING CO., LTD – japonų
koncernas, gaminantis cilindrų žiedus visų tipų
automobilių varikliams. Firma, kurios centrinis
biuras Tokijuje, buvo įkurta 1939 metais ir šiuo
metu yra viena pirmaujančių firmų pasaulyje,
gaminančių automobilių variklių dalis.
Automobilių gamintojų naujausios kartos
varikliai turi atitikti griežtus aplinkosaugos reikalavimus, kurie apriboja sunaudojamo kuro
ir išmetamųjų dujų kiekius bei jų sudėtį. TPR,
pasitelkęs ilgametę patirtį ir diegdamas naujausias gamybos technologijas, prisideda prie
ekologinių atžvilgiu saugių variklių kūrimo.
Kartu su variklio blokais, gaminamais iš aliuminio, modifikuojamos cilindrų gilzės, kurios turi
būti plonesnės ir mažesnės. TPR sukūrė cilindrų
gilzes iš plieno lydinio, kurios, specialaus padengimo dėka, puikiai sukimba su aliuminiu –
tokiu būdų buvo sumažintas variklio svoris, o
tuo pačiu ir kuro sąnaudos.
Variklių su mažesnėmis kuro sąnaudomis konstravimas reikalauja judančių dalių tobulinimo.
Stūmoklių žiedai užtikrina stūmoklio judesius
gilzėje. TPR siekia optimizuoti gamybai naudojamas medžiagas ir jų paviršių apdirbimą tam,
kad stūmoklių žiedai dirbtų aukštose temperatūrose su minimalia trintimi.
Devyniasdešimtųjų metų viduryje TPR koncernas pradėjo bendradarbiauti su europietiškomis firmomis, gaminančiomis variklių dalis. Šio
bendradarbiavimo rezultatas – 2003 metais
Vokietijoje įkurta bendrovė FEDERAL MOGUL
TP EUROPE GMBH & CO. KG. Faktas, kad toks
garsus koncernas kooperuoja su TPR TEIKOKU
PISTON RING CO., LTD, dar kartą patvirtina aukščiausią TPR gaminių kokybę ir pažangiausias
technologijas.
INTER CARS – oficialus TPR firmos produktų platintojas. Mūsų asortimente galite rasti 78 prekių kodus, skirtus azijietiškiems automobiliams.

TSUBAKI – japonų firma gaminanti detales,
naudojamas varikliuose ir įrengimuose, kuriuose pavaros perdavimas vykdomas grandinių pagalba. Firma buvo įkurta 1917 metais
ir pradėjo gaminti grandines dviračiams bei
pramoniniams įrengimams. Šiuo metu TSUBAKIMOTO – pirmaujanti įmonė, investuojanti
į automobilių variklių paskirstymo mechanizmų dalių: grandinės, slopintuvai ir kt., tyrimus
ir gamybos plėtrą. Firma gamina aukštos kokybės grandines, pasižyminčias žemu triukšmo lygiu. TSUBAKIMOTO priklauso 70% japonų ir 30% pasaulio rinkos grandinių dalių.
Grandinės ir paskirstymo mechanizmo įtempikliai – tai labai svarbios automobilių variklių
dalys. TSUBAKIMOTO gaminiai – patikimumas,
tvirtumas, ilgaamžiškumas ir patvarumas, be
to, mažas svoris – vienas pagrindinių automobilių gamintojų reikalavimų. Grandinių įtempikliai atlieka labai svarbų vaidmenį grandinių
vibracijos ir triukšmo lygio sumažinime, o
taip pat prailgina grandinės tarnavimo laiką.
TSUBAKIMOTO įtempikliuose naudojami mechaniniai ir hidrauliai slopinimo būdai užtikrina žemą triukšmo lygį ir patvarumą. Be to,
TSUBAKIMOTO įtempikliai suprojektuoti tokiu
būdų, kad galėtų sumažinti pernelyg didelius
grandinių įtempimus.

TAMA gaminami termostatai ir davikliai jau
daug metų gaminami pirmajam surinkimui ir
savo kokybe nesiskiria nuo originalių detalių.
Nuo pat firmos įkūrimo 1956 metais, TAMA
iškovojo didelę dalį japonų rinkos – tai įrodo
jos produkcijos kokybę ir klientų pasitenkinimą. Šiuo metu TAMA eksportuoja produkciją
į daugiau nei 130 pasaulio šalių. Dėl naujoviškų
technologijų naudojimo, naujausios šio gamintojo detalės jungia termostatą ir aušinimo skysčio įpylimo angą į vieną visumą. Įpylimo anga
gaminama iš aliuminio arba plastiko. Plastikinių
elementų gamyba reikalauja ypatingai sudėtingų technologijų naudojimo ir aukščiausių
kokybės standartų. TAMA gaminamos detalės
buvo sukurtos nuolat bendradarbiaujant su
automobilių gamintojais ir OEM reikalavimų
specialistais. Pagrindiniai gaminių privalumai –
svorio sumažinimas, geresnė aušinimo skysčio
cirkuliacija bei kiti ženklūs laimėjimai. Artimiausioje ateityje TAMA priimti novatoriški sprendimai taps populiariais automobilių gamybos
pramonėje.
“Inter Cars” yra oficialus TAMA produkcijos platintojas. Šiam momentui mūsų asortimente
galite rasti 82 prekių kodus, skirtus azijietiškiems automobiliams.
Pavyzdiniai kodai:
D2…. – termostatai;
D3…. – aušinimo radiatorių kamščiai;
Kodų pavyzdžiai: D21008, D30003
TAMA ENTERPRISES CO., LTD firmos gaminiai:

Pavyzdiniai kodai:
O4…. – cilindro žiedų komplektai
Kodo pavyzdys: O43004.000
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INTER CARS – TSUBAKIMOTO firmos produkcijos platintojas. Mūsų asortimente rasite 42 prekių kodus, skirtus azijietiškiems
automobiliams.
Pavyzdiniai kodai:
E7…. – paskirstymo grandinių įtempikliai;
E9…. – paskirstymo grandinės.
Prekių kodai: E71003, E91033.
UNION SANGYO CO., LTD JAPAN
UNION SANGYO CO., LTD JAPAN – japonų firma, gaminanti filtrus lengviesiems ir komerciniams automobiliams. Firma buvo įkurta 1967
metais ir jos pagrindinė specializacija – alyvos
filtrų gamyba japoniškiems automobiliams,
pagamintiems Japonijoje ir Europoje. Aukšta atlikimo kokybė, patikimumas ir filtravimo
efektyvumas – pagrindinės priežastys, dėl
kurių klientai visame pasaulyje mielai renkasi
UNION SANGYO CO., LTD JAPAN firmos filtrus
savo „japonams”.
INTER CARS – vienintelis oficialus UNION SANGYO CO., LTD JAPAN firmos produkcijos platintojas. Mūsų asortimente galite rasti 64 prekių
kodus, skirtus azijietiškiems automobiliams.
Pavyzdiniai kodai:
B1….UN – alyvos filtrai
Kodo pavyzdys: B12010UN
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Sankabos su dviem diskais
KONSTRUKCIJOS YPATUMAI

PRIVALUMAI

Pav. 8. „ L” tipas

1. Labai didelis temperatūrinis atsparumas
(dvigubai didesnis sąveikaujančių dalių plotas;
dažnai naudojama transporto priemonėse, dirbančiose sunkiomis sąlygomis, pvz.: statybose).
2. Didesnis pavarų jungimo elastingumas (dėl
šios savybės naudojamos autobusuose).

Pav. 1. Sankaba su dviem vienodais diskais

b.) Diskų nustatymas

KOMPLEKTACIJA IR MONTAVIMO
REIKALAVIMAI

Pav. 9: Stebulės dantukų tinkamas nustatymas
c.) Sankabos su dviem diskais diskatoriaus baziniai matavimai

1. Dažniausiai automobilių dalių rinkoje pateikiamų sankabų su dviem diskais komplektą
sudaro:

Atstumas tarp stebulės /
sankabos disko darbinio
paviršiaus (1) ir smagračio
korpuso lietimo paviršiaus
(2) turi būti apie 32 mm.

a.) diskatorius;
b.) vidinis diskas;
c.) papildomas diskas.
Dėmesio! Išorinis diskas ir sankabos guolis užsakomi atskirai.
Mūsų keliais rieda vis daugiau sunkvežimių ir
autobusų, kuriuose sumontuotos sankabos su
dviem diskais.
Pateiksime dažniausiai naudojamų sankabų
konstrukcinių ypatumų pavyzdžius, jų privalumus ir trūkumus, montavimo reikalavimus ir
dažniausiai iškylančias problemas po šių sankabų keitimo.
Pav. 2. Sankaba su dviem diskais, „motininis
diskas” su (šlicinis sujungimas) dantukais ant
pagrindinės stebulės antrojo disko tvirtinimui.

Pav. 5. Sankaba su dviem diskais, skirta sunkiajam transportui

Pav. 3. Sankaba su dviem diskais, kurioje antrasis diskas yra sujungtas su diskatoriumi ir
atlieka pagalbinę funkciją.

Pav. 6. Svarbūs reguliavimo darbai.
a.) diskatorius

Trinkelės, reguliuojančios diskų paviršių prispaudimą, yra gamykliškai sureguliuotos ir jų
negalima reguliuoti savarankiškai. Tačiau, sumontavus diskatorių, būtina įkalti kreipiančiųjų
kaiščius, jungiančius su smagračiu.

Pav. 10: Papildomo disko
matavimai
PROBLEMOS EKSPLOATACIJOS METU
Sankabos su dviem diskais pritaikytos darbui
labai sunkiomis sąlygomis, todėl yra ypatingai
patvarios ir tarnauja virš 1mln. km transporto
priemonės ridos. Dažniausiai problemos kyla
po sankabos pakeitimo. Šioms sankaboms
būtina sąlyga – turi būti keičiamas visas sankabos komplektas. Šių sankabų visumą sudaro tarpusavio priklausomų elementų sandara,
todėl atskirų elementų pakeitimas neužtikrina kitų elementų normalaus darbo. Dėl šios
priežasties, reikia griežtai laikytis montavimo
procedūros nurodymų. Pagrindinį šių sankabų
veikimo principą sudaro tai, kad abu diskai veikia kartu ir tokiu būdu proporcingai perduoda
sukimo momentą ratams. Jeigu po sankabos
pakeitimo ji veikia netinkamai, tai dažniausiai
atsitinka dėl to, jog nėra įvykdyta pagrindinė
veikimo principo sąlyga – abu diskai turi veikti
kartu. Reiškia, kad diskai veikia netolygiai arba
veikia tik vienas diskas. Tai montavimo klaidų
pasekmė, pvz.:
• buvo pakeista reguliuojančių trinkelių
padėtis;
• buvo pakeistas tik vienas sankabos diskas;
• nebuvo įkalti kreipiančiųjų kaiščiai;
• montuojant sankabos velenėlį buvo pažeisti vieno disko stebulės dantukai (abiejų
diskų stebulių dantukai turi būti išdėstyti
identiškai).
Nepamirškite, jog tikslus montavimo procedūrų reikalavimų vykdymas užtikrins sankabų su
dviem diskais tinkamą veikimą ir ilgalaikę eksploataciją, o servisas pelnys klientų pasitikėjimą.

Pav. 4: Dviguba
sankaba su dviem
diskais valdoma
dviejų nepriklausomų
centrinių
spyruoklių.
Pav. 7. „Paprastas” tipas

Medžiagą ORIGINAL SACHS SERVICE maloniai
pateikė ZF TRADING atstovybė Lenkijoje, o ji
paruošta bendradarbiaujant su Q-SERVICE
TRUCK susivienijimu.
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Pirmajam montavimui
Šįkart pristatysime AMERIKIEČIŲ firmos FEDERAL MOGUL, kurios gaminiai naudojami
pirmajam surinkimui, produkciją. Jos asortimentą sudaro įvairios prekių grupės.
FEDERAL MOGUL tiekia atsargines dalis populiariausiems amerikietiškiems automobiliams:
CHRYSLER, DODGE, JEEP, CADILLAC, o taip
pat retesniems modeliams, pvz.: HUMMER
arba CHEVROLET CORVETTE. FEDERAL-MOGUL CORPORATION – pirmaujantis pasaulyje,
aukščiausios kokybės gaminių tiekėjas, turintis
šimtametę patirtį atsarginių dalių projektavime
ir gamyboje, tiekiantis prekes į rinką keliais garsiais pavadinimais. Koncernas kuria įvairiausius
techninius sprendimus automobilių, lengvosios ir sunkiosios pramonės šakoms, o taip pat
energetikos, orlaivių, laivų ir geležinkelio transporto statybos šakoms. IC produktų plėtros

skyrius įtraukė į asortimentą FEDERAL MOGUL
grupės prekes, kurios taip pat naudojamos
pirmajam surinkimui. Amerikiečių korporacijai
priklauso garsus prekiniai ženklai: MOOG – pakabos elementai, FEL-PRO – riebokšliai ir tarpinės, PRECISION – kryžmės, WAGNER – stabdžių
diskai ir trinkelės, NATIONAL – guoliai ir stebulės, CHAMPION – uždegimo žvakės. Visų šių
gamintojų produktų turime IC sandėliuose o
prekės sugrupuotos ir sudėtos į IC-KATALOGĄ.
IC-Katalogą galite rasti ir parsisiųsti iš tinklapio:
www.intercars.lt
FEDERAL MOGUL istorija
FEDERAL-MOGUL CORPORATION buvo įkurta 1899 metais J. Howardo Muzzy ir Edwardo
F. Lyon kaip bendrovė MUZZY-LYON. Veiklos
pradžioje partneriai prekiavo gumos gaminiais,
tačiau netrukus buvo įkurta bendrovė MOGUL
METAL COMPANY. Įkūrėjai nutarė iš esmės pertvarkyti pramonę, pradėjo tyrimus specialiųjų metalų naudojimo srityje, ir, po kurio laiko,
tapo pirmąja įmone, pradėjusia įvairių formų
ir išmatavimų guolių gamybą liejimo būdų, o

taip pat jų keitimą įvairiose pramonės šakose.
1924 metais MOGUL METAL COMPANY susijungė su FEDERAL-BEARING AND BUSHING –
variklių guolių ir įvorių gamintoju. Taip atsirado
FEDERAL MOGUL CORPORATION. 70-taisiais ir
80-taisiais metais padidėjo firmos investicijos,
todėl 1981 metais buvo pasirašyta sutartis su
NASA, dėl erdvėlaivių COLUMBIA detalių apsaugos. 1999 metais FEDERAL-MOGUL šventė
savo 100-ąjį gimtadienį. 2008 metais FEDERALMOGUL CORPORATION išleido į apyvartą akcijas NASDAQ vertybinių popierių biržoje.

WIX FILTERS – amerikietiška kokybė
Šiame mūsų žurnalo numeryje toliau pasakojame Jums apie kompaniją WIX ir jos produkciją. Primename, jog WIX – filtrų
automobiliams, specialiai technikai, pramoniniams įrenginiams ir žemės ūkio technikai gamintojas ir platintojas, o WIX
produkcijos galima įsigyti bet kurioje INTER CARS atstovybėje.
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Oro filtrai

Alyvos filtrai

Pagal atliktų tyrimų rezultatus WIX oro filtrų
techninės charakteristikos ir konstrukcija yra
bene geriausi savo klasėje. Išskirtiniausi WIX oro
filtrų konstrukcijos ypatumai:
1. Patentuotos silikoninės WIX tarpinės užtikrina puikias sandarumo charakteristikas,
slėgio stabilizavimą, bei yra atsparios temperatūros, cheminių medžiagų ir ozono
poveikiui.
2. WIX filtrų korpusai gaminami iš specialių
metalų lydinių, kurie užtikrina filtrų tvirtumą.
Optimaliai parinkta lydinių ir metalo storio
kombinacija užtikrina vidinių filtro elementų
apsaugą.
3. Supresuotos polipropileninės briaunelės
padidina filtravimo medžiagos plotą ir užtikrina tolygų teršalų pasiskirstymą per visą
filtravimo medžiagos paviršių, dėl to žymiai
padidėja filtro eksploatacijos laikotarpis.

Alyvos filtrų konstrukcijos ypatumai:
1. „Wix HD“ filtruose naudojamas specialusis
filtravimo elemento storis, kuris užtikrina apsauga nuo plyšimo.
2. Ypatingos konstrukcijos spyruoklė, kuri naudojama visuose WIX alyvos filtruose, atlaiko iki
22,5 kg spaudimą. Ši spyruoklė prilaiko filtro
vidinius elementus ir prispaudžia juos prie
korpuso, o tai reiškia, kad alyva praeis per visus filtravimo elementus, esant bet kurioms
sąlygoms ir slėgiams.
3. WIX HD alyvos filtrų centriniai vamzdeliai, palaikantys vidinius filtro elementus, suprojektuoti taip, kad galėtų atlaikyti amplitudinius
svyravimus, didelius alyvos slėgių pokyčius
bei užtikrinti apsaugos sistemos tinkamą
veikimą.
4. Stiklo audinio ir nailono elementai užtikrina
sandarumą nuo visų rūšių skysčių, apsaugo
nuo vibracijos, aukštos ir žemos temperatūrų poveikio, nesideformuoja nuo nuolatinio
spyruoklės spaudimo.

Aktualijos

5. WIX dvigubos siūlės technologija užtikrina
saugų ir patikimą filtro darbą, esant dideliems alyvos slėgių svyravimams ir ekstremalioms sąlygomis.
Kuro filtrai
Kuro filtrų konstrukcijos ypatumai:
1. WIX kuro filtruose naudojamas optimaliai parinktas metalo storis ir patentuota dvigubos
siūlės technologija.
2. Ypatingos konstrukcijos spyruoklė, kuri naudojama visuose WIX HD kuro filtruose, neleidžia pažeisti filtro korpuso iš vidaus, o taip pat
užtikrina, kad visas filtruojamas kuras praeitų
pro filtravimo elementus.
3. Visų WIX kuro filtrų vidinis sriegis užtikrina
tvirtą ir patikimą elementų sujungimą ir apsaugo nuo galimo filtro atsisukimo.
4. WIX filtruose naudojamos aukščiausios kokybės tarpinės, kurios sudėtos į specialius lizdus,
o tai užtikrina absoliutų filtro sandarumą.
www.wixfilters.com
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TRUPUTĮ APIE ĮRANKIUS
Jei paklausite bet kurio šaltkalvio, koks darbas remontuojant automobilį yra nuobodžiausias,
Jums be abejo atsakys: „Sukti varžtus!“. Nepriklausomai nuo to, kokia automobilių dirbtuvių
specializacija, varžtų sukimas – neatsiejama remonto darbų dalis.
Taip pat, kokie bebūtų tobuli dirbtuvių įrankiai ir įranga, pagrindinis automobilių dirbtuvių sėkmės kriterijus – aptarnavimo lygis ir
požiūris į klientą. Kitaip tariant, apie dirbtuvių
kokybę klientas sprendžia nuo įvažiavimo
momento iki pat išvykimo, tuo tarpu apie
automobilio remonto kokybę, sprendžiama
išvažiavus iš dirbtuvių. Tik tada klientas gali
pasakyti, ar viskas automobilyje buvo atlikta
gerai. Tačiau neverta manyti, jog atsiėmęs automobilį klientas jau tapo istorija, nes jau po
5 minučių klientas gali įvertinti aptarnavimo
kokybę ir grįžti atgal į servisą, jei darbų kokybė jo netenkins. Arba atvirkščiai – prireikus vėl
kreiptis į tą patį servisą, jei darbų kokybės ir
kainos santykis jam tiko.
Šiuo metu pakeisti stabdžių trinkeles, alyvą,
arba suremontuoti pakabą galima praktiškai
bet kuriose dirbtuvėse. Bet ar dažnai dirbtuvės užduoda sau klausimus: kuo aš skiriuosi
nuo kitų dirbtuvių, kodėl klientai turi atvažiuoti būtent į mano dirbtuves, koks mano
dirbtuvių išskirtinis bruožas, dėl ko man lengva arba sunkų rasti ir išlaikyti klientus ir koks
skirtumas, kokiais įrankiais ir kokių įrengimų
pagalba atliekami remonto darbai? Be abejo,
kiekvienas autoservisas pasirenka savo kelią.
Vieni mano, kad svarbiausia dirbtuvėse, tai
geras specialistas, kiti – geri įrengimai ir įrankiai. Bet, ko gero, nėra teisūs nei vieni, nei kiti.
Žinoma, galime ir lokį išmokyti važiuoti dviračiu, bet ar jis sugebės galvoti, analizuoti arba
atlikti nestandartinius darbus? O tuo pačiu,
net Einšteinas, neturėdamas įrengimų, ar atliks užduotį greičiau nei lokys?
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog su įrengimais
viskas aišku – svarbiausia, kad jie atliktu tam
tikras funkcijas, atitiktu Lietuvos Respublikos
techninės priežiūros, standartizacijos ir kitų
tarnybų tokiai įrangai keliamus reikalavimus
ir jų kaina būtų patraukli. Bet po kurio laiko
iškyla klausimai: kur apmokyti specialistą, kaip
atlikti remonto darbus, kur gauti atsarginių
dalių? Parduodama įrengimus INTER CARS
ne tik pateikia visą informaciją apie įrangai
keliamus reikalavimus, bet ir sumontuoja bei
apmoko darbuotojus naudotis įsigyta įranga,
o taip pat kartu su įranga pateikia jos techninę dokumentaciją ir naudojimosi instrukcijas,
pasiūlo visas reikiamas atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas, be to, atlieką garantini ir po garantini remontą.
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INTER CARS aktyviai vysto ir vykdo įvairias lojalumo programas, skirtas autoservisams ir
TAS (TAS – Techninio Aptarnavimo Stotis) –
tai reiškia, kad būdami INTER CARS partneriu,
Jus gaunate palankias prekybos sąlygas visam
automobilių dalių asortimentui, gaunate papildomus taškus, palankias lizingo ir kreditavimo
sąlygas. Viena pagrindinių užduočių – bendras
automobilių aptarnavimo ir remonto verslo
vystymas, pagalba ir konsultacijos sprendžiant
technines problemas. Dažnai servisų ir TAS atstovai, pirkdami įrengimus, arba įrankius pradeda skaičiuoti per kokį laiko tarpą tai atsipirks,
tačiau nesusimąsto apie tai, kiek iš to gali užsidirbti. INTER CARS siūlo Jums pirkti įrengimus,
pasinaudojant specialia lojalumo programa –
tai gali būti papildoma nuolaida atsarginėms
dalims, apmokėjimo atidėjimas arba klientų lojalumo programa. Smulkesnę informaciją apie
tai jums suteiks INTER CARS „Įrangos ir įrankių“
skyriaus darbuotojai.
INTER CARS siūlo kokybiškus, profesionalius
įrankių komplektus HANS, TOPTUL Jūsų dirbtuvėms, kurie tikrai pravers kasdieniuose darbuose, aptarnaujant ir remontuojant automobilius. Pas mus galite pasirinkti Jums tinkantį
įrankių komplektą, kuris atitiks Jūsų lūkesčius. O
jei norite, kad būtiniausi įrankiai visuomet būtų
po ranka, mes galime Jums pasiūlyti specialius
įrankių vežimėlius su daugybe stalčių ir skyrelių

įrankiams. Nei viena profesionali automobilių
aptarnavimo dirbtuvė negali apsieiti be padangų montavimo ir balansavimo įrengimų. Mes
siūlome tik profesionalius įrengimus, be kurių
neįmanoma įkurti automobilių aptarnavimo
ir remonto dirbtuvių. Siūlome EVERT keltuvus
bei padangų montavimo ir balansavimo įrengimus, BOSCH diagnostinius įrengimus ir testerius, SEALEY ir PROFITOOL specialius įrankius.
Beje, norėtume išskirti gamintojo EVERT dirbtuvių įrengimus – tai europietiškos kokybės
įrengimai, kurie yra INTER CARS išimtinis prekinis ženklas. EVERT seriją sudaro platus keltuvu,
ratų montavimui ir balansavimui skirtų staklių
asortimentas, kondicionierių pildymo stotelės
bei kiti įrengimai skirti autoservisams.
Visi mūsų siūlomi įrengimai turi tarptautinius
kokybės sertifikatus ir garantijas. Kreipdamiesi
į mus gausite ne tik profesionalius įrengimus
Jūsų dirbtuvėms su puikiu kokybės ir kainos
santykiu, bet ir konsultaciją bei visapusiška
technini palikimą. Negaiškite laiko įrengimų
paieškai – pakanka tapti INTER CARS klientu
ir gauti kainoraštį kartu su automobilių dalių
paieškos katalogu IC KATALOG. Pasinaudokite
programa IC KATALOG ieškodami Jus dominančių įrengimų bei įrankių ir gaukite profesionalią
konsultaciją, bei Jus tenkinantį pasiūlymą.

DĖMESIO!

BOSCH SKELBIA KONKURSĄ!
UAB „Inter Cars Lietuva“ partneris, aukščiausios
kokybės produkcijos BOSCH atstovas Lietuvoje – įmonė „Robert Bosch Automotive Aftermarket“, skelbią konkursą, skirta visiems žurnalo „Aktualijos“ skaitytojams!
Pirmieji 5 skaitytojai, teisingai atsakę į visus 5
konkurso klausimus, laimės po vieną firminį
BOSCH įrankių komplektą!
Konkurso klausimai:
1. „Kuriais metais buvo pagaminta pirma serijinė uždegimo žvakė ir kas tai padarė?“
2. „Kuriais metais ir kokiuose automobiliuose
pirmą kartą sumontuota „Bosch Common
Rail“ dyzelinė tiesioginio įpurškimo sistema?“

3. „Kada buvo įkurta „Robert Bosch“ kompanija
ir kaip ji tuomet vadinosi?“
4. „Kuriais metais ir kieno buvo pagamintas pirmasis lambda jutiklis?“
5. „Kada gimė Robert Bosch?“
Atsakymus siųskite elektroninio pašto adresu:
marketing@office.intercars.lt , „temos“ laukelyje įrašę „Aktualijos. BOSCH konkursas“. *
* Kitais elektroninio pašto adresais atsiųsti atsakymai, bei elektroniniai laiškai su neteisingai
įrašyta „tema“ (turi būti įrašyta „Aktualijos.
BOSH konkursas“), konkurse nedalyvauja.
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Profesionali BOSCH įranga
akumuliatorių baterijų
patikrai bei priežiūrai
Turint galvoje šiuolaikinių
automobilių elektroninių sistemų skaičių ir sudėtingumą,
galima drąsiai teigti, jog kuo
toliau, tuo svarbesnis automobilyje tampa akumuliatorių baterijos vaidmuo. Tai,
žinoma, lemia ir augantį atitinkamos įrangos poreikį.
„Kokia dar ten ypatinga įranga“, – nustebs tūlas
vairuotojas. – „Na, pakrovei išsikrovusią bateriją
pigiausiu krovikliu ir važiuoji toliau.“ Deja, tokių
galimybių laikai senokai baigėsi. Kokiems tikslams gali būti naudojama akumuliatorių baterijų priežiūrai bei patikrai skirta įranga? Nors
dėl šio klausimo nemažai automobilių servisų
technikų gali ir supykti, tačiau ar tikrai teko naudoti kokią nors įrangą visiems žemiau išvardintiems tikslams ir, svarbiausia, ar yra ką naudoti?
Svarbiausių tikslų sąrašas galėtų atrodyti taip:
• Reikia pakrauti išsikrovusią bateriją (vairuotojas pamiršo išjungti šviesas), neišimant jos
iš automobilio;
• Reikia pakrauti išsikrovusią bateriją, neišimant jos iš automobilio, nes automobilis itin
ilgai stovėjo nenaudojamas;
• Reikia pakrauti akumuliatorių bateriją, kuri
buvo ilgai laikyta prekybos ekspozicijoje;
• Reikia pakrauti akumuliatorių bateriją, prieš
atliekant jos patikrą;
• Reikia pakrauti ilgai sandėlyje laikytą akumuliatorių bateriją, prieš ją atiduodant klientui;
• Reikia užtikrinti, kad baterija neišsikrautų, kai
būtina atlikti ilgai trunkančias gedimų paieškos arba adaptacijų procedūras, įjungus degimą, bet neužvedus variklio;
• Reikia periodiškai pakrauti ilgai nenaudojamą (pavyzdžiui, katerio, žiemos metu) akumuliatorių bateriją;
• Atšalus orams, „staiga“ atsiranda poreikis
„padėti“ nusilpusiai senai akumuliatorių baterijai užvesti automobilį;
• Klientui reiškiant pretenzijas dėl itin greitai
išsikrovusios, ką tik parduotos akumuliatorių
baterijos, reikia patikrinti automobilio krovimo bei variklio paleidimo sistemas;

• Reikia atlikti patikrą ir įsitikinti, ar ne akumuliatorių baterija bei su ja susijusios sistemos
(krovimo bei variklio paleidimo) kaltos dėl
to, kad automobilis atsidūrė jūsų remonto
dirbtuvėje ir t.t.
Renkantis tokią įrangą yra svarbu, jog ją naudojant akumuliatorių baterija būtų apsaugota
nuo perkrovimo bei visai nebūtino iškrovimo
(patikros atveju), kad akumuliatorių bateriją
būtų galima tikrinti bei priežiūros darbus atlikti jos neišimant iš automobilio, kad įranga
mus apsaugotų nuo klaidų (pavyzdžiui, polių
sumaišymo atveju), kad įrenginys, kai to reikia,
pajėgtų tiekti pakankamai stiprią srovę ir t.t.
BOSCH įrangos pasiūla šiuo požiūriu galima
pasitikėti. BOSCH inžinieriai viską itin gerai
apgalvojo, todėl šią įrangą savo serviso dirbtuvėms oficialiai rekomenduoja MERCEDESBENZ, BMW, VAG ir kiti didieji automobilių
gamintojai. Kokios įrangos reikia funkciniu požiūriu? BOSCH pasiūloje, be abejo, yra prietaisų,
kurie atlieka tas pačias arba panašias funkcijas,
todėl labai svarbu, bendraujant su pardavėju,
tinkamai suformuoti savo poreikius.
BOSH pasiūla:
BAT 110 – bene paprasčiausias nešiojamas prietaisas 12 V baterijų bei generatorių patikrai;
BAT 121 – profesionalus patikros prietaisas 12 V
akumuliatorių baterijoms bei krovimo ir variklio
paleidimo sistemoms;
BAT 131 – naujas profesionalus patikros prietaisas, skirtas 6 V ir 12 V baterijoms bei 12 V ir 24
V krovimo bei variklio paleidimo sistemoms;
BAT 415 – 12 V sistemoms skirtas kompaktiškas,
mikroprocesoriaus valdomas aukšto dažnio
kroviklis, galintis tiekti iki 15 A stiprio srovę krovimo bei borto įtampos palaikymo režimu;
BAT 430 – 12 ir 24 V sistemoms skirtas kompaktiškas, mikroprocesoriaus valdomas aukšto
dažnio kroviklis, galintis tiekti iki 30 A stiprio
srovę krovimo bei borto įtampos palaikymo
režimu;
BAT 490 – 12 ir 24 V sistemoms skirtas kompaktiškas, programuojamas, mikroprocesoriaus
valdomas aukšto dažnio kroviklis, galintis tiekti
iki 90 A stiprio srovę krovimo bei borto įtampos
palaikymo režimu;
BSL 2470 – į buitinį 230 V tinklą jungiamas
greito akumuliatorių baterijų krovimo bei už-

vedimo įrenginys, tinkantis 12 V ir 24 V įtampos
sistemoms;
W 200 S – profesionalus 12 ir 24 V akumuliatorių baterijų kroviklis, turintis galimybę veikti normaliu ir, vadinamu, greituoju krovimo
režimu;
BAT 250 – 12 V sistemoms skirtas autonominio
maitinimo variklio paleidimo įtaisas, galintis
tiekti iki 700 A stiprio starterinę srovę.
BAT 251 – 12 V sistemoms skirtas autonominio
maitinimo variklio paleidimo įtaisas, galintis
tiekti iki 1400 A stiprio starterinę srovę.
Norėtųsi šiek tiek plačiau apibūdinti naująjį BAT
131, rinkoje pakeičiantį daug kam žinomą testavimo prietaisą BAT 121. Šis prietaisas leidžia
tikrinti 6 ir 12 V akumuliatorių baterijas ir 12 bei
24 V starterius bei generatorius. Šalia tinkamumo visų tipų baterijų patikrai, baterijų būklės
patikros be apkrovos bei integruoto spausdintuvo, ką turėjo ir BAT 121, naujasis prietaisas
pasižymi šiomis išskirtinėmis savybėmis:
• Itin išplėsta akumuliatorių baterijoms taikomų standartų pasiūla (CCA, CA, MCA, JIS,
SAE, EN, EN2, DIN, IEC);
• Galimybė išsaugoti iki 100 patikros protokolų ir juos perkelti į PC, pasinaudojus paprasčiausiu USB laidu;
• Galimybė prijungti ir patikrai naudoti srovės
reples;
• Galimybė naudoti specialų režimą ilgai sandėlyje laikytoms baterijoms tikrinti;
• Galimybė naudoti prietaiso programą 20
kalbų (šiuo metu);
• Ilgesnis (3 m) laidas, kurį sugadinus, skirtingai negu BAT 121, galima tiesiog
pakeisti.

Aktualijos
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Akumuliatorių
aptarnavimas ir diagnostika
Pagrindiniai akumuliatoriaus techniniai duomenys nurodomi jo
etiketėje
Lentelė Nr. 2
Akumuliatoriaus vardinė įtampa.
Standartinė įtampa 6, 12 arba 24 V. Akumuliatoriaus vardinė talpa Cn
(20-ties valandų talpa). Tai elektros krūvis Ah [Ah – ampervalandės], kurį
akumuliatorius gali atiduoti iškraunant jį srove In :
, kol įtampos
reikšmė sumažėja iki Uf = 10,5 V.
Vardinė paleidimo srovė (Icc) pateikiama lentelėje Nr.1. Lentelėje nurodoma šios srovės reikšmė, o taip pat norma, pagal kurią ši srovė buvo
nustatytą.
Lentelė Nr.1
Paleidimo srovės matavimo normos

Pagrindiniai akumuliatoriaus sąveikos su automobilio elektros
instaliacija, generatoriumi ir starteriu įvertinimo būdai

Eil.Nr.
1
2
3
4
5
6

Norma

EN

IEC

DIN

SAE

Kur galioja

Europa (šiuo metu
galiojanti norma)

Europa (taikoma
senesnėms akumuliatoriams)

Vokietija (taikoma
senesnėms akumuliatoriams)

JAV, Japonija

Matavimo
vnt.

Paleidimo srovės
nustatymo būdas

A

Maksimali srovė,
kurią akumuliatorius gali atiduoti 10s
bėgyje, esant -18°C
ir ne mažesnei nei
7,5 V įtampai

A

Maksimali srovė,
kurią akumuliatorius gali atiduoti 60s
bėgyje, esant -18°C
ir ne mažesnei nei
8,4 V įtampai

A

Maksimali srovė,
kurią akumuliatorius gali atiduoti 30s
bėgyje, esant -18°C
ir ne mažesnei nei
9,0 V įtampai

CCA(*

Maksimali srovė,
kurią akumuliatorius gali atiduoti 30s
bėgyje, esant -18°C
ir ne mažesnei nei
7,2 V įtampai

Elektrolito tankio matavimas
Elektrolito tankis tiesiogiai priklauso nuo akumuliatoriaus pakrovimo
laipsnio. Jo matavimą galima atlikti areometro (pav.1) arba refraktometro
(pav.2) pagalba.
Elektrolito tankio ir akumuliatoriaus pakrovimo lygio santykis nurodomas
lentelėje Nr. 3. Akumuliatorių būtina pakrauti, jei elektrolito tankis mažesnis kaip 1,22 g/cm3.
(pav.2)

(pav.1)
Lentelė Nr. 3
Akumuliatoriaus pakrovimo lygio ir elektrolito tankio santykis,
esant 25°C temp. (šaltinis: BOSH)
Pakrovimo lygis [%]

Elektrolito tankis [g/cm3]

100% – visiškai pakrautas

1,28

* CCA - COLD CRANKING AMPS yra amperai – srovė, kurią ima starteris,
paleidžiant šaltą variklį, dar vadinama – „šalto variklio sukimo amperais”.

75% – visiško pakrovimo

1,22

50% – visiško pakrovimo

1,16

Akumuliatoriaus techninės būklės įvertinimas turi būti atliekamas kartu
su sąveikos su generatoriumi ir starterių kontrole. Jei akumuliatorius greitai išsikrauna – būtina patikrinti statinės srovės dydį.

25% – visiško pakrovimo

1,10

Visiškai iškrautas

1,04

Pagrindiniai diagnostikos metodai pateikiami lentelėje Nr. 2.
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Akumuliatoriaus sąveikos su automobilio elektros
instaliacija, generatoriumi ir starteriu įvertinimo
būdas
Elektrolito tankio matavimas
Apkrauto akumuliatoriaus įtampos matavimas
Statinės srovės dydžio matavimas
Įtampos tarp gnybtų matavimas
Santykinės paleidimo srovės nustatymas
Akumuliatoriaus įtampos matavimas variklio
paleidimo metu
Generatoriaus įtampos ir jos pulsacijos matavimas
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Jei matuojamo elektrolito temperatūra yra žemesnė nei 20°C, arba aukštesnė nei 30°C, reikia perskaičiuoti elektrolito tankį į jo vertę, atitinkančią
25°C, pagal formulę:
Formulės kintamieji:
t – elektrolito temperatūra [°C];
Get – elektrolito tankis, esant t temperatūrai [g/cm3];
GE25 – elektrolito tankis, esant 25°C temperatūrai [g/cm3];
Tinkamo eksploatacijai akumuliatoriaus ( 6 baterijų, 12 V) elektrolito tankio skirtumas atskirose baterijose negali viršyti 0,03 g/cm3.

Apkrauto akumuliatoriaus įtampos matavimas
Šio matavimo pagalba nustatomas akumuliatoriaus pakrovimo lygis.
Matavimo rezultatas priklauso nuo akumuliatoriaus temperatūros, dėl to
matavimas turi būti atliekamas, kai jo temperatūra yra tarp 10 ir 30°C. Jeigu temperatūra už šių ribų, reikia įvertinti, kad aukštesnėje temperatūroje
išmatuotos įtampos reikšmė yra didesnė, o žemesnėje – mažesnė. Matavimas gali būti atliktas, kai neapkrauto akumuliatoriaus (išjungti visi imtuvai) įtampa yra lygi arba aukštesnė nei12,5 V, o elektrolito tankis lygus arba
aukštesnis nei 1,25 g/cm3. Pagal BOSH firmos rekomendacijas, akumuliatorius turi būti apkraunamas srove, trigubai didesne už jo vardinę talpą
(pvz. 50 Ah talpos akumuliatorius turi būti apkraunamas 150 A srove) 10
arba 5 s (nurodyta bandiklio instrukcijoje). Akumuliatorių badikliuose yra
numatytas apkrovimo varžos reguliavimas. Tokiu būdu apkrauto akumuliatoriaus įtampa turi būti aukštesnė arba lygi 9,6 V.
3-ajame pav. pavaizduotas bandiklis skirtas akumuliatoriams, kurių vardinė įtampa 12 ir 6 V, o vardinė talpa viršija 20 Ah. Bandiklis apkrauna akumuliatorių 100 arba 50 A pastovia srove. Matavimo laikas 5 s.

5.

Mažinkite matavimo diapazoną tol, kol bus įmanoma nuskaityti parodymų reikšmę.
6. Sunku nusakyti leistinos statinės srovės dydį šiuolaikiniuose automobiliuose. Karbiuratoriniuose automobiliuose be elektroninių
valdymo sistemų, VW/AUDI firmų rekomenduojamas šios srovės dydis siekė nuo 1 iki 3 mA. Šiuolaikinio automobilio radijo imtuvas su
atmintimi ima didesnę srovę. Kai pridėsime valdymo blokų atmintį,
veikiančią signalizaciją bei kitus prietaisus vartojančius elektros energiją, statinės srovės dydis bus kelis kartus didesnis – toliau pateikiamas pavyzdys.
7. Jei statinės srovės reikšme yra per didelė, turite surasti grandinę,
kuri suvartoja daug energijos. Gali būti, kad šioje grandinėje įjungtas prietaisas, galimas trumpas jungimas grandinėje, arba yra srovės
nuotėkis į masę? Šiam tikslui paeiliui išimkite po vieną saugiklį – vienu metu gali būti išjungta tik viena grandinė.
8. Jei po saugiklio išėmimo ampermetro rodoma srovė sumažėja, tai
reiškia, kad išjungtoje grandinėje yra srovės imtuvas. Jeigu po visų,
saugikliais apsaugotų grandinių patikrinimo nebus aptiktas srovės
nuotėkis, reikia patikrinti grandines neapsaugotas saugikliais.
9. Baigę matavimus atjunkite matavimo grandinę.
10. Prijunkite masės laidą prie akumuliatoriaus.
Pavyzdys. Kiek ampervalandžių [Ah] sumažės akumuliatoriaus talpa, 7
dienas stovinčiame automobilyje, jeigu jo statinės srovės dydis sudaro
0,030 A?
Tokios pastovios energijos sąnaudos sumažins akumuliatoriaus talpą:
7 dienos x 24 valandos/dieną x 0,030 A = 5,04 Ah
Pavyzdžiui: 44 Ah akumuliatoriui tai sudaro 11,5% jo talpos. Dėl savaiminio akumuliatoriaus išsikrovimo energijos nuostolis bus dar didesnis

Elektroniniai akumuliatorių testeriai
Statinės srovės dydžio matavimas
(pav.3)
Tai srovės dydis, imamas iš akumuliatoriaus, kai automobilis paliktas aikštelėje. Paprastai, vartotojai mano, kad
išjungus visus automobilio imtuvus
akumuliatorius nėra iškraunamas.
Taip iš tikrųjų buvo automobiliuose
be elektroninių valdymo sistemų,
sudėtingų apsaugos signalizacijų ir
audio aparatūros. Jei akumuliatorius
po ilgesnio stovėjimo laikotarpio yra
smarkiai iškraunamas, reikia atlikti
statinės srovės dydžio matavimą.
Matavimas atliekamas taip:
1. Matavimui naudokite ampermetrą su matavimo ribomis pvz.:
nuo 0-5 mA iki 0-10 A.
2. Nustatykite auksčiausią matavimo ribą pvz. 0-10 A.
3. Įjunkite ampermetrą pagal 4 pav. nurodytą schemą.
4. Išjunkite visus imtuvus, pvz.: salono apšvietimą (uždarykite duris).
Pirmajam matavimui taip pat išjunkite signalizaciją.
Ampermetras

Atjungtas nuo
akumuliatoriaus
masės laidas

Patikrinti vis dažniau naudojamus, neaptarnaujamus akumuliatorius yra
žymiai sudėtingiau. Šiuose akumuliatoriuose nėra galimybės patikrinti
elektrolito tankį, bei jo spalvą. Gelbsti tik t.v. elektroniniai akumuliatorių
bandikliai.
INTER CARS siūlo testerius:
•
•
•
•

Argus Analyzers – 3 skirtingus testerius (5 pav.).
Robert Bosch – jau keletą metų populiarų BAT 121 modelį (6 pav.);
Midtronics – keletą bandiklių: inSPECT 65modelis (7 pav.);
WTM – lenkų gamybos KTA-305 modelį (8 pav.)

(pav.5)

(pav.4)

Į automobilio
elektros grandinę

Šie akumuliatorių bandikliai atlieka 2–oje lentelėje nurodytus 4, 5, 6 ir 7
matavimus. Bandikliai tarpusavyje skiriasi atliekamų matavimų skaičiumi.
Kai kurie bandikliai atlieka papildomus matavimus, nenurodytus 2-oje
lentelėje. 4, 6 ir 7 matavimus galima atlikti panaudojus, elektrinį bandikli
ir osciloskopą, tačiau elektroninių bandiklių pagalba šie matavimai
atliekami žymiai greičiau, be to, šie bandikliai įvertina akumuliatoriaus
būklę. Tik kai kurie šių bandiklių modeliai nustato 5-tajame punkte
nurodytą dydį.

Aktualijos

45

I NF O R M A C I J A A U T O S E R V I S A M S

Elektroniniai akumuliatorių bandikliai:

(pav.6)

1. turi būti jungiami tiesiogiai prie akumuliatoriaus gnybtų, o ne prie
akumuliatoriaus laidų;
1. nustato akumuliatoriaus būklę tiesioginio matavimo metu, todėl kai
kurių akumuliatorių matavimai gali turėti paklaidas
• gamykliškai naujų ir sandėliuojamų akumuliatorių;
• sausai pakrautų akumuliatorių, tuoj pat po užpildymo rūgštimi;
• po betarpiško įkrovimo įkrovikliu (chemiškai sužadinto akumuliatoriaus įtampa žymiai viršija jo darbinę įtampą);
• po didelės apkrovos (netgi ne pats geriausias akumuliatorius būna
chemiškai sužadintas, dėl to jo būklė gali būti pervertinta).
Po įkrovimo arba po didelės apkrovos akumuliatorius turi apie 1 val. „nusiraminti“ ir tik po to gali būti atliekami matavimai.

Įtampos tarp gnybtų matavimas
Atvira akumuliatoriaus grandinė – grandinė kurioje neteka srovė.
Šiam tikslui pasiekti, išjunkite visus srovės imtuvus ir ištraukite
raktelį. Pagal įtampos tarp gnybtų dydį nustatomas akumuliatoriaus
pakrovimo laipsnis – lentele Nr.4 (atkreipkite dėmesį į pastabą po
lentele)

(pav.7)

Lentelė Nr. 4
Įtampos tarp gnybtų stabilioje būsenoje, esant 25°C ir pakrovimo
laipsnio santykis (šaltinis: BOSH)
(pav.8)

Įtampa tarp gnybtų stabilioje
būsenoje [V]

Akumuliatoriaus pakrovimo
laipsnis [%]

12,75

100

12,60

85

12,40

65

12,20

55

12,00

40

*) Priklausomai nuo akumuliatoriaus konstrukcijos, lentelės
duomenys gali skirtis apie 10%.
Jei akumuliatoriaus temperatūra yra žemesnė nei 20°C arba
aukštesnė nei 30°C, reikia perskaičiuoti nustatytą įtampos
tarp gnybtų dydį į jos vertę, atitinkančia 25°C, pagal formulę
Pasirenkant akumuliatorių bandiklį turite įvertinti (be finansinės pusės) parametrus:
•
•
•
•

kokius akumuliatorius tikrinsite: 6, 12 arba 24 V;
kuriuos matavimus, nurodytus 2-oje letelėje, norite atlikti: 4, 5, 6 ar 7;
ar bandiklyje yra papildomų, Jums naudingų funkcijų;
ar pakanka pranešimų, rodomų šviesos diodų pagalba, ar norite gauti
tekstinius ir grafinius pranešimus;
• ar reikalingas spausdintuvas? – jeigu taip, tai ar jis turi būti įmontuotas
į bandiklį, ar pakanka išorinio prijungimo;
• ar reikalinga galimybė prijungti bandiklį prie kompiuterio pvz.: gautų
duomenų archyvavimui.
• Svarbu, kad instrukcija būtų suprantama kalba, o be to:
• informuotų apie akumuliatoriaus būklės vertinimo kriterijus bei apie
akumuliatoriaus sąveiką su starteriu ir generatoriumi;
• paaiškintu, dėl kokių priežasčių bandiklio atliekamas akumuliatoriaus
būklės įvertinimas gali turėti pakankamai didelę paklaidą.
Kadangi tokių įrengimų negalima remontuoti patiems, svarbus aptarnaujančių servisų prieinamumas. Prieš pradėdami dirbti su bandikliu būtinai perskaitykite instrukciją ir griežtai laikykitės jos reikalavimų.
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Kurioje:
t – akumuliatoriaus temperatūra [°C];
Uot – akumuliatoriaus įtampa tarp gnybtų, esant temperatūrai t [V];
UO25 – akumuliatoriaus įtampa tarp gnybtų, esant 25°C
temperatūrai [V];
Akumuliatoriaus pakrovimo laipsnis nurodo, kaip išnaudota
galimybė kaupti energiją šiame akumuliatoriuje. Tačiau nežinome,
kokia energijos kaupimo galimybė akumuliatoriuje, palyginus
su galimybe, kuria jis turėjo būdamas naujas. Todėl starterinio
akumuliatoriaus vertinimas pagal pakrovimo laipsnį nėra absoliutus.

Santykinės paleidimo srovės nustatymas
Nei vienas bandiklis nematuoja paleidimo srovės tiesiogiai, o jos dydį apskaičiuoja žemiau nurodytu būdu. Dėl šios priežasties, taip nustatytas paleidimo srovės dydis gali ženkliai skirtis nuo šios srovės dydžio nustatyto
laboratoriniu būdu. Akumuliatorių gamintojams tai nėra pagrindas pri-
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imti reklamaciją (VARTA oficialiai tai neigia). Visų bandiklių veikimo principas paremtas tuo, kad laikui bėgant, dėl cheminių reakcijų, vykstančių
akumuliatoriuje, mažėja jo gebėjimas praleisti elektros srovę (pralaidumas) ir didėja pasipriešinimas (varža). BOSCH (tikėtina), MIDTRONICS ir
WTM firmų bandikliuose naudojamas dinaminio pralaidumo matavimo
metodas (pav.9). Bandiklis siunčia kintamo dydžio signalą į akumuliatorių ir matuoja srovės sukeltus šio signalo pokyčius. Tokiu būdu apskaičiuojamas akumuliatoriaus pralaidumas.
Firma ARGUS ANALYZERS naudoja „LPR – Large Pulse Resistence”metodą
(pav.10). Šis metodas paremtas tuo, kad akumuliatorius apkraunamas
100 A srovės impulsu, trunkančiu apie 1 ms. Matuojant akumuliatoriaus
įtampos pokyčius, nustatomas jo pralaidumas.
Prieš pradėdami matuoti, turite įvesti į bandiklį akumuliatoriaus paleidimo srovės dydį ir normą, pagal kurią ši srovė buvo nustatyta (nurodoma
akumuliatoriaus etiketėje). Tai yra bazinė paleidimo srovė tikrinamam
akumuliatoriui (100%). Kiekvienas bandiklis, išmatavęs momentį srovės
pralaidumą, apskaičiuoja, kiek sumažėjo akumuliatoriaus gebėjimas
kaupti energiją, o tuo pačiu, kiek sumažėjo paleidimo srovė. Kadangi į
bandiklį buvo įvesta bazinės paleidimo srovės reikšmė, jis gali apskaičiuoti dabartinę tikrinamo akumuliatoriaus paleidimo srovę. Šią reikšmę

bandiklis rodo kaip „išmatuotą”. Iš tikrųjų ši reikšmė buvo apskaičiuota su
tam tikra paklaida (koks tos paklaidos dydis?). Akumuliatorius gali turėti
vidinių pažeidimų, kurie iškraipo matavimo rezultatus, tačiau bandiklis
negali jų nustatyti. Remiantis paleidimo srovės matavimo rezultatais,
bandiklis nustato akumuliatoriaus tinkamumą (našumą). ARGUS ANALYZERS firmos bandiklių akumuliatorių našumo nustatymo būdas parodytas pav.11. Firma, remdamasi gamintojų rekomendacijomis, nustatė,
kad jei akumuliatoriaus paleidimo srovė sumažėja daugiau nei 75% žemiau bazinės vertės (100%), toks akumuliatorius tampa netinkamu eksploatuoti ir jo našumas priimamas kaip 0%.
Temperatūrinė korekcija
Temperatūra turi didelės įtakos matavimo rezultatams. Tam, kad įtampos
tarp gnybtų matavimo rezultatas ir paleidimo srovės skaičiavimas būtų
kuo tikslesnis, turime įvesti į bandiklį akumuliatoriaus temperatūrą.
Firma MIDTRONICS rekomenduoja matuoti akumuliatoriaus korpuso
temperatūrą. Tam skirtas specialus termometras (pav.12). Žinoma, galima naudoti ir kitokį termometrą. ARGUS ANALYZERS akumuliatoriaus
temperatūra laiko jo teigiamo gnybto temperatūrą. Dešiniajame prietaiso prijungimo gnybte įtaisytas temperatūros daviklis. Tam, kad sumažėtų
matavimo paklaida, patariama atlikti akumuliatoriaus matavimus tokioje
temperatūroje, kurioje jis buvo keletą pastarųjų valandų, arba atlikti matavimus kuo greičiau, pvz.: žiemą įvažiavus į šildomą servisą.

(pav.9)
(pav.11)

(pav.12)
(pav.10)
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Akumuliatorių techninės būklės nustatymas elektroninių
bandiklių pagalba
Yra elektroninių bandiklių, kurie nustato akumuliatoriaus pakrovimo
laipsnį pagal jo įtampą.
Bandikliai, kurie atlieka akumuliatoriaus santykinės paleidimo srovės
skaičiavimą suteikia patikimesnę informaciją apie akumuliatoriaus būklę.
Jų rodomi pranešimai gaunami įvertinus:
• išmatuotą įtampos dydį;
• apskaičiuotą paleidimo srovę (pirminis srovės pralaidumo arba varžos
matavimas);
pavaizduoti pav.13. lentele
Midtronics testerių pagalba gauti akumuliatorių įvertinimo rezultatai
X- santykinė paleidimo srovė %
Y- įtampa tarp gnybtų V
Tinkamo srovės pralaidumo diapazonas
Tinkamos įtampos diapazonas
1. Akumuliatorius tinkamas
2. Keisti akumuliatorių
3. Krauti akumuliatorių
4. Baterijos gedimas

(pav.14)

Generatoriaus įtampos ir jos pulsacijos matavimas
Tinkamas akumuliatoriaus krovimas ir elektros instaliacijos veikimas priklauso nuo generatoriaus įtampos ir jos pulsacijos. 15 pav. pavaizduotas
generatoriaus įtampos pokyčių grafikas. Vidutinis generatoriaus įtampos
dydis turi būti matuojamas varikliui įkaitus iki darbinės temperatūros ir
esant padidintoms variklio apsukoms. Įvairiuose automobiliuose generatoriaus įtampos dydžiai gali skirtis. Tačiau, jei įtampos dydis nėra nurodytas, galima teigti, kad vidutinė jo reikšmė turi būti nuo 14 iki 14,3 V.
Tinkamai veikiančio generatoriaus įtampos grafikas turi tam tikrą bangavimą. Įtampos bangų dydis turi būti simetriškas ir vienodas. Nukrypimai
nuo šio įtampos grafiko, pasikartojantys kas 6 arba 8 bangas, nurodo generatoriaus gedimą.

(pav.14)

(pav.15)

(pav.13)

Akumuliatoriaus įtampos matavimas variklio paleidimo metu
Šis matavimas atliekamas tuo metu, kai akumuliatorius apkraunamas
srove, kurią ima veikiantis starteris (variklio paleidimas). Matuojama įtampa turi tam tikrus būdingus taškus ir atkarpas (pav.14):
1.
2.
3.
4.
5.

akumuliatoriaus įtampa be apkrovos;
įtampos kritimas po degimo įjungimo;
akumuliatoriaus įtampa starterio įjungimo momentu;
akumuliatoriaus įtampa starterio veikimo metu;
akumuliatoriaus krovimo įtampa, veikiant varikliui.

Tai seniai žinomas ir naudojamas matavimų būdas. 14 pav. pavaizduotas
Gutman Messtechnik testerio Mega Macs55 ekrano vaizdas. Jo oscyloskopas registruoja įtampos pokyčius variklio paleidimo metu, o po to
būdingos šiam režimui įtampos reikšmės yra automatiškai įvertinamos.
Firma Argus Analyzers šį matavimų būdą vadina CrankCheckTM. Šiuo
būdu tikrinamas akumuliatorius yra įvertinamas pagal įtampos dydį
3-čiajame taške (pav.14). Kitos firmos nenurodo, pagal kurį parametrą
yra atliekamas akumuliatoriaus būklės įvertinimas, bet tai gali būti 3-čiojo taško reikšmė ir 4-osios atkarpos vidurkis.
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Akumuliatoriaus priežiūra ir aptarnavimas
• Akumuliatoriaus korpusas turi būti švarus, sausas, be elektrolito išsiliejimo pėdsakų. Elektrolito išsiliejimas sukelia paviršinių srovių atsiradimą ir pagreitina akumuliatoriaus savaiminį išsikrovimą
• Akumuliatorius turi būti gerai pritvirtintas. Virpėsiai kenkia akumuliatoriui ir gali įtakoti staigų jo gedimą.
• Akumuliatoriaus ir prijungimo laidų gnybtų paviršiai turi būti švarūs,
be korozijos žymių.
• Akumuliatoriaus ir prijungimo laidų gnybtai turi būti padengti viena
žėmiau nurodytų priemonių: berūgš
• iu techniniu vazelinu, Plastilube firmos tepalu Loctite, arba specialiu
Liqui Moly firmos tepalu „Baterie Pol Fett” (pav.16). Anot gamintojo,
šis tepalas užtikrina geresnę nei techninio vazelino apsaugą nuo korozijos ir geresnį laidumą.
• Nuoširdžiai dėkoju už suteiktas medžiagas, nuotraukas, bei
konsultacijas:
• Pani Joannie Figel, z firmy FIGEL Auto Narzędzia Aleksander Figel;
• Panu Michałowi Michalczykowi, z firmy Inter Cars, Dział
Wyposażenia Warsztatów;
• Panu Rafałowi Kobzie, z firmy Liqui Moly;
• Panu Sławomirowi Koskowi, z firmy Robert Bosch.
• Stefan Myszkowski - autorius
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I nter C ars i n f o r m a c ija

			

KOKYBĖ

1 pav.

THERMOTEC gaminiai nuolat tikrinami kokybės atžvilgių. Mūsų gamyklos veikia prisilaikydamos griežtų kokybės reikalavimų, kurie atitinka ISO
9001 ir ISO TS 16949 normas. Visi normų ir standartų reikalavimai griežtai
kontroliuojami. Kiekvienas gamybos etapas nuolat stebimas, kad pagaminta produkcija atitiktų griežčiausius kokybės normų reikalavimus.

2 pav.

AUŠINIMO SKYSČIO SIURBLIAI
TIKRINAMAS ELEMENTAS
Geometriniai matavimai:
• korpuso
• turbinos

TYRIMO METODAS
Matmenų palyginimas su
brėžinių duomenimis

Sandarumo tikrinimas

Veikimo tikrinimas, požyminis
įvertinimas
≤3ml (-90Kpa / 10 sek.)

Korpuso sandarumas

Testavimas prietaiso pagalba

Turbinos veikimas

Guolio ir riebokšlio
nuovargio tikrinimas
Siurblio veikimo
simuliavimas
Medžiagų tyrimai
Bendra išvaizda

Testavimas prietaiso pagalba
Testavimas prietaiso pagalba
Kietumo tikrinimas,
mikrostruktūrų kontrolė
Požyminis įvertinimas

KONTROLĖS
PRIETAISAI
Slankmačiai, šablonai

Riebokšlių testeris
Korpuso sandarumo
testeris

3 pav.

Nuovargio bandiklis
Aušinimo skysčio
siurblių bandiklis
Kietumo matavimo
prietaisas, mikroskopas
4 pav.

CHŁODNICE I NAGRZEWNICE
TIKRINAMAS ELEMENTAS

TYRIMO METODAS

KONTROLĖS
PRIETAISAI

Geometriniai matavimai:
• radiatorių šerdžių
• tvirtinimo elementų

Matavimų palyginimas su
brėžiniais

Sandarumas

Testavimas suslėgtu oru 0,25
Mpa / 70 sek.
Testavimas skysčiu 0,30 Mpa
/ 20 sek.

Sandarumo bandiklis

Šiluminis našumas

Testavimas prietaiso pagalba

Temperatūros ciklų
bandiklis

Atsparumas korozijai

Druskos vonios

Terminė kamera

Bendra išvaizda

Šerdies išvaizda, atlikimo
kokybė, pažeidimai

Slankmačiai, šablonai
5 pav.

RADIATORIŲ VENTILIATORIAI
TIKRINAMAS ELEMENTAS

TYRIMO METODAS

KONTROLĖS
PRIETAISAI

Geometriniai matavimai

Matavimų palyginimas su
brėžiniais

Temperatūrinis atsparumas

Medžiagos savybių
tikrinimas, esant 65±2°C, 2
valandų bėgyje

Terminė kamera

Balansavimo kontrolė

≤4g

Balansavimo bandiklis

Slankmačiai, šablonai

1 pav. Aušinimo skysčio siurblio paruošimas
medžiagų tyrimui.
2 pav. Aušinimo skysčio siurblio pjūvis.
3 pav. Aušinimo skysčio siurblių korpusų
sandarumo bandiklis.
4 pav. Suslėgto oro sandarumo bandiklis.
5 pav. Radiatorių šiluminio našumo grafikas.
(juodas – etalonas, mėlynas – tikrinamas
pavyzdys 2.1, žydras – pavyzdys 2.2)
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					reklamacijų statistika
THERMOTEC gaminių kokybę nusako reklamacijų lygis. Šis lygis nuolat stebimas ir jo reikšmė neviršyja 0,45%. Reklamacijų lygis nuo 0% iki 0,6% – laikomas leistinu lygiu.
Grafikas 1. Reklamacijų lygis THERMOTEC grupėje

2010 I ketv.

2010 II ketv.

2010 III ketv.

2010 IV ketv.

2011 I

Grafikas 2. THERMOTEC radiatorių reklamacijų palyginimas su kitais žinomais gamintojais

Grafikas 3. THERMOTEC aušinimo skysčio siurblių reklamacijų palyginimas su kitais žinomais gamintojais

www.thermotec-autoparts.com
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STABDŽIŲ TRINKELIŲ
IR ANTDĖKLŲ ATSIRADIMAS
Baslys į stipinus.
Pirmosios stabdymo problemos atsirado tuoj
pat po rato išradimo. Pradžioje, sunkiasvorių krovinių ridenimui netolimais atstumais
, buvo naudojami apvalūs rąstai, vėliau – šio
rąsto nuopjovos – skrituliai, dar vėliau – ištisiniai ratai pagaminti iš užapvalintų, kryžmai
sujungtų lentų ir, pagaliau, ratai su stipinais.
Rato išradimas sudarė sąlygas atsirasti pirmai
dirbtinei transporto priemonei – vežimui.
Tačiau greitai paaiškėjo, kad paleistus nuo
kalniuko vežimus sunku pasivyti ir dar sunkiau sustabdyti. Pirmieji vežimai buvo varomi žmonių raumenų jėga, ta pati jėga buvo
naudojama vežimo stabdymui. Tikriausiai,
tam kad vežimas nenuriedėtų nuo kalno, po
ratais buvo metami akmenys – tai buvo pirmieji stabdžiai. Gerokai vėliau pradėta naudoti kitus stabdymo būdus. Po to, kai rato
konstrukcijos palengvinimui, ratuose buvo
išpjaunamos skylės, atsirado stipinai. Atsirado nauja galimybė sustabdyti vežimą – įkišti
baslį tarp stipinų. Šis stabdymo būdas nebuvo labai efektyvus ir, kas blogiausia – gana
pavojingas, paprastai tokio stabdymo auka
tapdavo pats stabdantysis, gaunantis smūgį stabdžiu-basliu. Taigi, reikėjo ieškoti kitų
sprendimų.

Po daugelio bandymų, 1771 metų pradžioje, jo sukurta transporto priemonė, varoma
garo mašina buvo paruošta pristatymui žiūrovams. Nuo to, kaip pavyks prezentacija, priklausė tolimesnis konstrukcijos ir konstruktoriaus likimas:

Nicolas-Joseph Cugnot
Lengviau išjudinti, negu sustabdyti
Kaip rodo istorija, pirmieji „transporto priemonių be arklių“ konstruktoriai daugiausiai
dėmesio skirdavo savo mechanizmų išjudinimui, o ne sustabdymui. Anuo metu sunkiausia buvo priversti transporto priemonę judėti, be to, judėti norima kryptimi. Taigi, nieko
nuostabaus, kad dauguma tuometinių bandymų baigdavosi panašiai, kaip prancūzų
konstruktoriui Nicolas-Joseph Cugnot. Nicolas-Joseph Cugnot gimė 1725 m. Lotaringijoje, labai domėjosi garo mašinos pritaikymu
„vežimo be arklių“ išjudinimui. Susipažino su
daugeliu garo mašinų konstrukcijų, tačiau visos jos turėjo vieną didžiulį trūkumą – buvo
pernelyg didelės, kad galėtų tilpti „vežime“.
Todėl nusprendė sukurti mažą garo mašiną,
kuri galėtų tapti „transporto priemonės be
arklių“ pavara.

Paveikslėlyje – Cugnoto sukurta garo mašina automobilizmo
istorikų laikoma pirmąja mechanine transporto priemone.
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„…Cugnot atsisėdo į vairuotojo vietą. Pastūmė svirtį, kuri atidarė garų vožtuvą, ir iš visų
jėgų sugriebė vairo svirtį, nes valdymas, deja,
reikalavo didžiulės jėgos. Mašina, išleisdama
kamuolius garų, pajudėjo ir, lydima garsių
susirinkusiųjų plojimų, nuriedėjo gatve. Atrodė, kad tai didžiulė sėkmė! Bet staiga mašina
pasuko ir lėkė tiesiai į sieną. Deja, Cugnot nesugebėjo pasukti užsikirtusio vairavimo mechanizmo ir pasukti priekinio rato, virš kurio
buvo sumontuota garo mašina su pilnu katilu vandens. Nelaimingas konstruktorius visiškai pasimetė ir pamiršo, kad gali sustabdyti
mašiną tiesiog uždarydamas garų vožtuvą.
Įsibėgėjusi, trys tonas sverianti mašina rėžėsi
į mūrą.(...)”. Nuo to laiko automobilizmo istorija pasipildė milijonais panašių avarijų, įvykusių dėl patikimų stabdžių stokos. Vienaip
ar kitaip garo mašina, sukurta Cugnoto, istorikų laikoma pirmąją mechanine transporto
priemone. Nicolas-Joseph Cugnot niekada
neatstatė savo konstrukcijos, 1804 metais jis
mirė Briuselyje.
Tęsinys kitame žurnalo numeryje...
www.fomar.com.pl
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KAS TAI YRA
100 metų patirtis, tiekiant detales pirmajam surinkimui,
atsarginės dalys, įrengimai, diagnostika ir apmokymai. Visa tai jungia vienas ženklas – DELPHI
DELPHI, pirmaujantis komplektuojančių dalių pirmajam surinkimui gamintojas, atsarginių dalių gamyboje taiko tuos pačius, aukščiausio lygio standartus. Мes tiekiame aukščiausios kokybės atsargines dalis, įrengimus,
taip pat rengiame apmokymus tam, kad padėti mūsų klientams kokybiškai atlikti visus
remonto darbus – nuo pačių paprasčiausių
iki sudėtingiausių. Jūs galite pasikliauti mūsų
patirtimi stabdžių sistemų, pakabos detalių,
amortizatorių, automobilių elektronikos,
kondicionavimo sistemų, dyzelinių kuro sistemų, diagnostikos priemonių ir automobilių aptarnavimo srityse. DELPHI – tai sėkmės
formulė.
DELPHI – patirtis ir originalių
detalių kokybė
DELPHI – pasaulio lyderis automobilių dalių
ir sistemų srityje. Kompanija siūlo pilną detalių ir komplektuojančių dalių asortimentą
automobilių gamintojams visame pasaulyje.
Kompanija taip pat turi didelę patirtį technologijų, sukurtų atsarginių dalių (Aftermarket)
rinkai srityje. DELPHI PRODUCT & SERVICE
SOLUTIONS (DPSS) padalinys turi platų dalių
ir komponentų asortimentą, skirtą daugumai automobilių markių. Kiekvienas DELPHI
AFTERMARKET komponentas kuriamas ir
gaminamas pagal OEM reikalavimus bei
standartus, įvertinant visus tyrimų ir projektavimo darbų rezultatus ir atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. Tai leidžia DELPHI
išlaikyti lyderio pozicijas gaminamos produkcijos techninių charakteristikų srityje. Kompanija detalių gamybai naudoja šiuolaikines
medžiagas ir pažangiausius technologinius
procesus, nuolat tobulina gamybos technologijas, siekdama padidinti detalių tarnavimo
laiką ir pagerinti jų eksploatacines savybes.
DPSS misijos pagrindinė užduotis – aprūpinti atsarginių dalių pirkėjus aukštos kokybės
gaminiais ir aptarnavimu, kurie atitinka OE
standartus. Kadangi šiuolaikinės transporto
priemonės dėl naujausių technologijų taikymo tampa vis sudėtingesnės, DPSS teikia
ir ateityje teiks paramą savo klientų verslui.
DELPHI amortizatoriai atsarginių
dalių rinkai
Šiuo metu DPSS siūlo unikalų pakabos detalių asortimentą, kuriame yra ir amortizatorių.
Tai šiai rinkai sudaro puikią galimybę pateikti
klientams prekę ir aptarnavimą, atitinkančius
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OE kokybės reikalavimus, o taip pat, galimybę greitai parduoti prekes, pasinaudojus
kataloguose, reklaminėse medžiagose, prekybos vietose bei apmokymų metu teikiama
informacija. DELPHI amortizatoriai, skirti atsarginių dalių rinkai, gaminami tose pačiose
gamyklose, kuriose gaminama produkcija
pirmajam surinkimui OE, ir visiškai atitinka
pirmaujančių automobilių gamintojų kokybės reikalavimus bei standartus. Pagrindiniai
amortizatorių užsakovai – tai automobilių
gamintojai/tiekėjai pirmajam surinkimui (OE,
OES) ir nepriklausoma atsarginių dalių rinka
(Independent Aftermarket). Iš centrinio sandėlio amortizatoriai kiekvieną dieną tiekiami
užsakovams visame regione.
DELPHI amortizatorių
asortimentas
Kompanija DELPHI turi vieną plačiausių
amortizatorių asortimentą, kuris įgalina
100-procentinį remontinį aptarnavimą.
Amortizatorių gamyboje naudojamos įvairios technologijos:
• Dviejų vamzdžių dujinio arba hidraulinio
amortizatoriaus gamybos technologija: ši
technologija plačiai taikoma ir sudaro apie
90% visų, tiekiamų pirmajam surinkimui
amortizatorių Europos rinkai. Dviejų vamzdžių amortizatoriai pasižymi tvirta konstrukcija ir ištaigingomis techninėmis charakteristikomis.
Savybės: neperkaista, esant sunkioms eksploatacijos sąlygoms, greitai reaguoja į besikeičiančias eismo sąlygas, atsparūs šoninėms
apkrovoms, sumažinta trintis, padidintas
komforto laipsnis, darbinis amortizatoriaus
vamzdis apsaugo stūmoklį nuo išorinių mechaninių pažeidimų.
Privalumai: padidintas komforto laipsnis,
dėl sumažintos trinties – išorinis vamzdis
apsaugo vidinį vamzdį nuo išorinių pažeidimų, atsparumas sunkioms eksploatacijos
sąlygoms.
• Vieno vamzdžio dujinio aukšto slėgio
amortizatoriaus technologija: ši technologija buvo specialiai sukurta visureigiams ir
aukštos klasės automobiliams, jos pagrindinės charakteristikos – puikus virpesių slopinimas ir greitas veikimas.
Savybės: tikslesnis valdymas vožtuvų pagalba, aukštas tikslumas serijinėje gamyboje,
dujų ir alyvos atskyrimas (nėra emulsijos),

didelis atsparumas karščiui ir apie 10% mažesnis svoris, lyginant su dviejų vamzdžių
amortizatoriais.
Privalumai: aukštas reagavimo laipsnis,
efektyvumas bet kuriomis sąlygomis, veikimas bet kurioje padėtyje, tikslesni montavimo parametrai. DELPHI turi vieną plačiausių
vieno vamzdžio amortizatorių, MC PHERSON
kolonų detalių, amortizatorių įdėklų asortimentą. Asortimentą sudaro virš 1800 detalių
pavadinimų, tinkančių daugiau nei 10 000
automobilių modelių – tai padengia 97% Europos automobilių parko poreikių. 2009 metais gaminamų detalių katalogas buvo papildytas virš 100 naujų pozicijų, tarp jų skirtų
automobiliams: BMW 3 SERIES, CITROЁN C1,
DACIA LOGAN, FIAT GRANDE PUNTO, MINI,
PEUGEOT 107, 207,407, RENAULT CLIO III,
MEGANE II ir VOLVO V70.
Pagrindiniai faktai
• Prekinis ženklas, gaminiai ir paslaugos,
kokybės atžvilgių nenusileidžiantys automobilių gamintojų analogams (OE/OES). DELPHI
prekių ženklui OE rinkoje priskirta PREMIUM
klasė.
• Patrauklūs pasiūlymai, paremti geriausiais šioje srityje katalogais, puikios vaizdinės ir reklaminės medžiagos, skirtos pardavimo vietoms, informaciniais leidiniais bei
apmokymais.
• DELPHI siūlo savo užsakovams platų amortizatorių asortimentą. DELPHI amortizatoriai užtikrina OE kokybę, aukštą vairavimo
komfortą, saugumą ir manevringumą, paremtus OE kokybe.
• Neprilygstamos techninės charakteristikos patvirtintos bandymais. Padidintas saugumas. Puikus reagavimas bei automobilio
valdymas, tvirtas sukibimas su kelio danga.
• Padidintas tikslumas. Nuo staigių posūkių
iki lengvų kelio vingių DELPHI amortizatoriai
užtikrina puikų automobilio valdymą ir manevringumą bei automobilio kėbulo stabilumą.
• Padidintas vairavimo komfortas. DELPHI
amortizatoriai žymiai sumažina automobilio
kėbulo virpesius, slopina lingavimą, padidina
vairavimo komfortą ir saugumą.

ASORTIMENTAS
Važiuoklės ir vairo sistemos dalys automobiliams iš Azijos
YAMATO produktų asortimentas apima daugiau nei 2000 atsarginių aukščiausios metalo kokybės ir guminių–
metalinių važiuoklės ir vairo sistemos dalių, skirtų Japonijos ir Azijos automobiliams. Asortimentas kruopščiai
parengtas, remiantis daugelio metų patirtimi, siekiant patenkinti nuolat besivystančios ir labai reiklios
automobilių rinkos poreikius. Pagrindinis tikslas, kuriant YAMATO produktus, skirtas prekių saugumo ir patikimumo užtikrinimui.

KOKYBĖ
Atsarginių dalių kokybės kontrolė
Visai YAMATO produkcijai taikoma aukšta kokybės
kontrolė. Kontrolė vykdoma ne tik tarpiniams
produktams – kontroliuojamas ir termomechaninis
apdirbimo procesas.
Kokybės kontrolė atliekama trimis etapais:
• Medžiagų stiprumo, patvarumo patikrinimas;
• Detalių atsparumo (lūžio vietos) patikrinimas;
• Gamyboje naudojamų medžiagų
mikrostruktūros patikrinimas.
Remiantis atliktų tyrimų ir kokybės kontrolės
patikrinimų rezultatais, YAMATO produkcija yra
aukščiausios kokybės ir atitinka visas saugumo normas.
Siekiant užtikrinti gaminio originalumą, visi gaminami
produktai žymimi specialiu kompanijos logotipu.
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Šiais metais „Bosch“
švenčia dvigubą sukaktį
Šiemet „Bosch“ grupė švenčia dvigubą sukaktį: 125-ąsias bendrovės įsteigimo metines ir 150-ąjį jos
įkūrėjo, Roberto Boscho, gimtadienį. Tarptautinio koncerno istorija prasidėjo 1886 metų lapkričio
15 dieną, kai R. Boschas Štutgarte įsteigė tiksliosios mechanikos ir elektros įrenginių dirbtuves. Ši
įmonė tapo didžiulio tarptautinio susivienijimo pirmtake, kuris siūlo moderniausias technologijas
ir paslaugas visame pasaulyje.
biavimo su klientais. Mūsų įmonė ir šiandien
yra tiesiog persmelkta inovacijų dvasia: mes
nuolat ieškome naujų veiklos sričių, naujų rinkų, ir kuriame naujas technologijas“.

Tvirtas plėtros pamatas	
„Bosch“ kasmet pateikia daugiau kaip 3800
paraiškų patentuoti išradimus, o investicijos į
tyrimus ir naujų produktų bei paslaugų kūrimą
siekia 3,8 mlrd. eurų per metus. Tai akivaizdus
įrodymas, jog „Bosch“ savo ateitį sieja su inovacijomis, ir jos bus, kaip iki šiol, tvirčiausias nuoseklios bendrovės plėtros pamatas.

Įmonės įkūrėjas, R. Boschas, gimė 1861 metų
rugsėjo 23 dieną Albeko miestelyje netoli
Ulmo. Technologijų srityje šis žmogus buvo
išradingas pionierius, o jo žinios ir intuicija
lėmė tai, jog, dar jam esant gyvam, jo įsteigta
bendrovė susilaukė tarptautinio pripažinimo.
R. Boschas mirė 1942 metų kovo 12 dieną Štutgarte, eidamas 81-uosius metus.
Šiandien „Bosch“ grupė yra įsteigusi per 350
padalinių ir dukterinių bendrovių daugiau kaip
60-yje pasaulio šalių. Grupės įmonėse ir padaliniuose dirba daugiau nei 285 tūkstančiai
specialistų. Pasaulinis „Bosch“ atstovų ir partnerių tinklas dar platesnis – jis apima apie 150
valstybių, o tai reiškia, kad „Bosch“ produktai ir
paslaugos prieinami visose pagrindinėse augančiose rinkose.
„Mūsų klientai, kaip ir bet kuris žmogus, kuriam
per 125 metus teko bent kartą naudotis „Bosch“
produktais, suvaidino svarbų vaidmenį įtvirtinant mūsų įmonės sėkmę“, – teigia „Bosch“ valdybos pirmininkas Franzas Fehrenbachas.
Su juo sutinka „Bosch“ akcininkų susirinkimo
ir stebėtojų tarybos pirmininkas Hermannas
Schollis: „Daugybė novatoriškų technologinių
„Bosch“ pasiekimų gimė iš vaisingo bendradar-

56

Aktualijos

„Sukurta gyvenimui“ – šiuo strateginiu principu
„Bosch“ vadovaujasi plėtodama veiklą trimis
svarbiausiomis kryptimis: kurdama produktus
ir paslaugas automobilių pramonei, technologijas kitiems pramonės sektoriams ir siūlydama
plataus vartojimo prekes bei technologijas statybų pramonei. Tokia strategija leido „Bosch“
tapti viena didžiausių dyzelinio kuro ir benzino
įpurškimo sistemų gamintojų pasaulyje. Be to,
pasauliniu mastu „Bosch“ yra tarp svarbiausių įmonių, siūlančių į automobilių saugumą
orientuotas technologijas: stabdžių neblokavimo sistema (ABS) ir elektroninė stabilumo
programa (ESP).
„Bosch“ kuria ir parduoda įvairius elektros įrankius, šildymo technologijas, buities prietaisus
bei apsaugos sistemas. Visuose šiuose rinkos
segmentuose „Bosch“ grupė yra viena pasaulio
lyderių. Automobilių pramonėje „Bosch“ išsikovojusi solidžią reputaciją kaip novatoriškų įrenginių, skirtų automobilių varikliams, ir sistemų,
didinančių automobilių saugumą, gamintoja.
Be to, „Bosch“ gamina pakavimo technologijas
ir saulės baterijas.

Investicijos į produktus, kurie
saugo aplinką ir taupo išteklius
Laikydamasi ilgalaikės strategijos, „Bosch“ grupė investuoja į perspektyvius sektorius, pavyzdžiui, į atsinaujinančių energijos šaltinių ir

elektromobilių rinkas. Kasmet apie 45 proc.
viso tyrimams ir naujų produktų kūrimui skirto
biudžeto atitenka energiją ir išteklius taupančių
produktų kūrimui. Kita vertus, „Bosch“ jau daug
dešimtmečių siūlo inovacijas, kurios naudojamos kasdien ir leidžia sutaupyti didelius kiekius
energijos. Tokios naujovės nuolat diegiamos
geležinkelio lokomotyvuose, buities technikoje, šildymo, šaldymo ir oro kondicionavimo
įrenginiuose.

Bosch pasiūlytas magnetinis
variklių uždegimas – esminis
technologinis lūžis
Iki pat šių dienų vienas ryškiausių bruožų, siejančių visus „Bosch“ produktus, yra jų novatoriškumas ir aukščiausio lygio kokybė – tai leido
įmonės įkūrėjui R. Boschui dar 19-ojo amžiaus
pabaigoje įsitvirtinti pasaulinėje rinkoje. Pradėjusi veiklą Štutgarte veikusiose dirbtuvėse,
bendrovė sparčiai plėtėsi ir tapo tarptautine.
Dar 1897 metais įmonė sukūrė žemos įtampos
magnetinį variklių uždegimo įrenginį automobiliams, taip pradėdama ilgą savo inovacijų sąrašą. Kiek vėliau, 1902 metais, „Bosch“ pasiūlė ir
aukštos įtampos magnetinę variklių uždegimo
sistemą. Komerciniu požiūriu tai buvo lemtingas įvykis, leidęs įmonei tapti labai svarbia
technologijų pasaulio automobilių pramonei
tiekėja.

T I E K ĖJ A I I R P R O D U K T A I

Per inovacijas ir kokybę į
pasaulinės rinkos lyderius
Nuo pat pirmųjų dienų „Bosch“ išradimai turėjo
lemiamos įtakos pasaulinės automobilių pramonės plėtrai ir prisidėjo prie to, kad 20-ajame
amžiuje automobilis tapo masiškai naudojama
transporto priemone. Automobiliams „Bosch“
ėmė siūlyti vis daugiau produktų. 1913 metais „Bosch“ sukūrė autonomišką apšvietimo
sistemą, maitinamą generatoriaus ir akumuliatoriaus. Vėliau naujovių sąrašas vis ilgėjo:
elektriniai starteriai, įspėjamieji signalai, stiklų
valytuvai, stabdžiai su stiprintuvu ir posūkių signalai. Šie „Bosch“ išradimai leido tuometinius
automobilius vis labiau pritaikyti kasdieniniam
naudojimui, o, be to, jie buvo labai svarbūs didinant automobilių komfortą ir saugumą.

Kadangi elektronikos mazgų svarba automobiliuose vis augo, 1970 metais Roitlingene (netoli
Štutgarto) ėmė veikti nauja „Bosch“ gamykla. Ji
buvo įsteigta puslaidininkių gamybai. Šiandien
jau akivaizdu, jog be „Bosch“ pasiūlytų inovacijų
šioje srityje, kai kurie sprendimai būtų tiesiog
neįmanomi. Pavyzdžiui, 1976 metais „Bosch“
pristatytas liambda jutiklis (lambda sensor),
sudarė sąlygas automobiliuose montuoti katalizatorius, valančius išmetamąsias dujas. Be
„Bosch“ nebūtų ir stabdžių neblokavimo sistemos (ABS, 1978 m.), ir elektroninės stabilumo
programos (ESP, 1995 m.). Abi šios technologijos padėjo pastebimai padidinti automobilių
saugumą ir prisidėjo prie mirtingumo mažėjimo keliuose.

Be to, „Bosch“ sparčiai plėtė produktų, susijusių su automobilių elektros sistemomis,
asortimentą. Antrojoje 20-ojo amžiaus pusėje
esminiu daugelio elektronikos įrenginių komponentu tapo puslaidininkiai. Automobiliuose
jie buvo naudojami labai plačiai: nuo variklio
darbą kontroliuojančių įrenginių iki sistemų,
skirtų palengvinti vairuotojo darbą. Pirmasis
„Bosch“ savarankiškai sukurtas produktas su
elektronikos komponentais pasirodė 1958
metais – tai buvo kintamosios srovės generatoriaus reguliatorius. Po to, 1967 metais, rinkai
pristatyta „Bosch Jetronic“ – pirmoji pasaulyje
pramoniniu mastu gaminama elektroninė kuro
įpurškimo sistema.

Kita vertus, „Bosch“ labai brangina automobilizmo praeitį, dėl to stengiasi kaip galima geriau patenkinti senųjų automobilių savininkų
poreikius. „Bosch Automotive Tradition“ siūlo
daugiau kaip 50 tūkstančių atsarginių dalių retro automobiliams, tuo būdu prisidėdama prie
istorinio palikimo išsaugojimo.

Galimybės ateityje – neribotos
Aktyviai dirbdama perspektyviausiose moderniųjų technologijų rinkose, „Bosch“ grupė
ir ateityje išliks solidi pasaulinės rinkos dalyvė.
Be abejo, įmonė reaguoja į globalias tendencijas, kurias lemia klimato kaita, atsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimas, demografiniai
pokyčiai, aplinką tausojančių technologijų
diegimas automobilių pramonėje ir interneto
plėtra, skatinanti įvairialypę komunikaciją. Šių
tendencijų svarba nuolat auga, be to, su jomis
susijusios ir labai svarbios verslo bei aplinkosaugos problemos.

1921 metais buvo įsteigtas „Bosch Service“ padalinys, o įvairiose šalyse kūrėsi jo atstovybės ir
produktų bei paslaugų pardavimo taškai. Tokiu
būdu „Bosch“ suformavo didelį automobilių
aptarnavimo tinklą visame pasaulyje. „Bosch“
susikūrė pagrindus tarptautiniu mastu teikti
paslaugas ir produktus, reikalingus automobilių aptarnavimui po garantijos, jiems nuriedėjus nuo konvejerių.
1927 metai žymi dar vieną esminį technologinį
lūžį: „Bosch“ pagaliau buvo pasirengusi pradėti
masinę dyzelinio kuro įpurškimo siurblių gamybą. Šie įrenginiai iš pradžių buvo montuojami
sunkvežimių varikliuose, tačiau jau 1936 metais pasirodė pirmieji lengvieji automobiliai su
kuro įpurškimo siurbliais. Vėliau, 1951 metais,
automobilių rinkoje buvo pristatyti ir benzininiams varikliams skirti „Bosch“ kuro įpurškimo
siurbliai. Nedidukai „Gutbrod Superior“ automobiliai buvo pirmieji, kurių dvitakčiuose varikliuose veikė naujasis „Bosch“ išradimas. Savo
ruožtu, tai sudarė sąlygas kurti vis galingesnius
ir tuo pačiu vis mažiau degalų naudojančius ir
vis mažiau aplinką teršiančius benzininius variklius. Praėjus trejiems metams „Bosch“ sukūrė
benzino įpurškimo siurblius ir keturtakčiams
varikliams: pirmieji tokie agregatai buvo montuojami „žuvėdros sparnu“ pramintuose legendiniuose „Mercedes-Benz 300 SL“.

Kaip ir anksčiau, daugiausia pajamų „Bosch“
grupė gauna iš automobiliams skirtų technologijų pardavimo. Vien 2010 metais į naujų produktų kūrimą ir tyrimus, susijusius su šio sektoriaus plėtra, bendrovė investavo 3 mlrd. eurų.

„Bosch“ ir toliau žengia į ateitį orientuotų technologijų kūrimo keliu: 2010 metais Roitlingene
atidaryta nauja itin moderni puslaidininkių gamykla. Į ją investuota maždaug 600 mln. eurų –
tai didžiausia investicija per visus 125 „Bosch“
gyvavimo metus.

Bosch hibridinės variklių
sistemos jau diegiamos masiškai
Naujausios „Bosch“ sukurtos sistemos didina
automobilių vidaus degimo variklių efektyvumą: jie naudoja mažiau kuro ir į aplinką išmeta
mažiau teršalų. „Bosch“ kuria vis naujus sprendimus, skirtus galingų geležinkelio lokomotyvų
elektrifikavimui. Bendrovės pasiūlytą paralelinę
hibridinę technologiją, leidžiančią automobiliams važiuoti naudojant vien elektros energiją,
serijinėje gamyboje jau naudoja dvi Vokietijos
automobilių įmonės – „Volkswagen“ ir „Porsche“. Be to, šiuo metu kuriami varikliai, kurie bus
varomi vien elektra.

Siekdama prisidėti prie jų sprendimo, „Bosch“
grupė pasitelks savo, kaip inovacijų kūrėjos,
patirtį ir savo, kaip pasaulinės bendrovės, privalumus. Pastaruoju metu „Bosch“ sąmoningai
orientuojasi į „žaliųjų“ technologijų kūrimą ir
siekia išnaudoti galimybes, kurias tokių technologijų taikymas atveria įvairiose srityse, pavyzdžiui: kuriant automobilių elektrifikavimui
skirtas sistemas, statybose naudojamus šilumos siurblius, o taip pat vėją, saulę ir kitus atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančias
technologijas.
Patikimumas ir efektyvumas – tai fundamentalios vertybės, kurių laikėsi įmonės įkūrėjas Robertas Boschas. Šiandien, formuojant „Bosch“
grupės verslo kultūrą ir strategiją, jos tebėra
nepaprastai svarbios. Laikydamasi savo įkūrėjo
nuostatų, „Bosch“ nuolat skiria didžiulį dėmesį
visuomeninei veiklai ir aplinkosaugai.
Vadovaudamas „Bosch“ grupei, valdybos pirmininkas Franzas Fehrenbachas nuolat akcentuoja ekologiją ir už tai 2009 metais jis pelnė
du apdovanojimus: Vokietijos automobilininkų
asociacija (ADAC) paskelbė jį „Metų žmogumi“
ir įteikė „Geltonojo angelo“ prizą už į ekologiją orientuotas „Bosch“ grupės inovacijas, o
Vokietijos aplinkosaugos kontrolės asociacija
(B.A.U.M.) skyrė apdovanojimą už aplinkos išsaugojimo iniciatyvas. Be to, F. Fehrenbachas
tais pačiais metais atsiėmė „Bosch“ grupei skirtą Berlyno žydų muziejaus apdovanojimą „Už
supratimą ir toleranciją“.

Aktualijos
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LIQUI MOLY naujienos
Šiame numeryje supažindinsime su gamintojo LIQUI MOLY asortimento naujienomis. Primename,
kad LIQUI MOLY tai ne tik Vokietijoje, iš kurios jis kilęs, bet ir visame pasaulyje gerai žinomas ir
labai vertinamas prekinis ženklas, per ilgus metus tapęs produktų kokybės sinonimu.

TOP TEC 8100

TOP TEC 4600

Tiesioginių pavarų dėžėms skirta alyva TOP
TEC 8100. Specialiai sukurta VW grupei (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT,
ŠKODA). Šis specialus
tepalas – tai sintetinių
pagrindinių alyvų ir
aukštos kokybės priedų
komponentai. Moderni
apsauga nuo nusidėvėjimo, garantuojanti nuolat veikiančią sankabą
net ekstremaliomis temperatūros sąlygomis.

Aukščiausios klasės
sintetinė variklinė
alyva, skirta benzininiams ir dyzeliniams
varikliams su arba
be dyzelinio kuro
kietųjų dalelių filtrų
(DPF) ir išmetamųjų
dujų turbokompresoriumi.
Tinkama
naudoti ištisus metus. Ši alyva – netradicinių
bazinių alyvų ir naujausių priedų derinys. Gaminant alyvą naudojamos naujausios sintetinės
technologijos. TOP TEC 4600 variklinė alyva
suteikia išskirtinę apsaugą nuo dėvėjimosi ir
mažina alyvos bei degalų suvartojimą. Naudojant šį produktą, leidžiami alyvos keitimo intervalai iki 40000 km, priklausomai nuo gamintojo
specifikacijos.

LIQUI MOLY TOP TEC 8100 – sintetinė alyva
tiesioginių pavarų dėžėms yra labai aukštos
temperatūros, užtikrina senėjimo stabilumą,
patikimai saugo nuo nusėdimo, sumažina
alyvos temperatūrą. Tai svarbu, nes tepalai automatinėms transmisijoms – motorinių transporto priemonių darbiniai arkliukai, kurie turi
garantuoti nuolatinį tepimą, šlyties stabilumą,
plombų apsaugą nuo nusidėvėjimo, apsaugą
nuo korozijos.
Siekiant užtikrinti, kad pavarų dėžės veiktų be
problemų, tiesioginių pavarų dėžėms skirtos
alyvos TOP TEC 8100 negalima maišyti su kitomis alyvomis.
Produktas gali būti naudojamas tik pagal gamintojo specifikacijas.

Specifikacijos:
VW G 052 182 (LS 52 182);
VW G 052 529 (LS 52 529);
FORD WSS-M2C936-A;
Iki 2009 m. CHRYSLER (Europa);
VOLVO (WSS M2C936-).
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Optimalus produktas šiuolaikiniams benzininiams ir dyzeliniams varikliams su multi-vožtuvų technologija VALVETRONIC ir turbokompresoriumi (su oro aušinimu arba be):
Užtikrina ilgą variklio tarnavimo laiką, išskirtinę
apsaugą nuo dilimo;
Optimalų alyvos slėgį, esant įvairioms variklio
apsukoms;
Sumažina kuro sunaudojimą ir išmetamų teršalų
kiekį;
Palaiko variklio švarą;
Išbandyta su katalizatoriais ir turbokompresoriais;
Ypač tinka transporto priemonėms su dyzelinio
kuro dalelių filtrais.

Specifikacijos:
API SM / CF;
ACEA C3-08;
MB patvirtinimo 229,51;
BMW LONGLIFE-04;
VW 502 00 / 505 00 / 505 01;

FORD WSS M2C 917-A;
GM dexos2 TM;
LIQUI MOLY rekomenduoja TOP TEC 4600
pagal šias specifikacijas:
OPEL GM LL-A-025, GM LL-B-025;
ACEA A3-04/B4-04 CUMMINS CES 20071,
20.072, 20.076, 20.077;
DEUTZ DQC IV-05;
MACK EO-M PLUS.

TOP TEC 4300 5 W-30
TOP TEC 4300 aukščiausios
kokybės
variklinė alyva, skirta
naudoti ištisus metus. Tai netradicinių
bazinių alyvų derinys,
gaminamas naudojant sintetines technologijas kartu su
aukščiausios rūšies
priedais. Būtent dėl
šių savybių alyva TOP TEC 4300 suteikia išskirtinę apsaugą nuo dėvėjimosi ir mažina kuro
sąnaudas.
TOP TEC 4300 idealiai tinka naudoti dujomis
varomuose lengvuosiuose automobiliuose
(CNG / LPG).
Optimali naujausiuose dyzeliniuose ir benzininiuose varikliuose su multi-vožtuvų technologija bei turbina, su ir be oro aušinimo bei dyzelino kietųjų dalelių filtru (DPF). Naudojama:
PEUGEOT, CITROEN, HONDA, TOYOTA ir FIAT.
TOP TEC alyvos naudojimas užtikrina:
Tolygų variklio darbą;
Ilgą variklio tarnavimo laiką, išskirtinę apsaugą
nuo dilimo;
Garantuojamas optimalus alyvos slėgis, esant
įvairioms variklio apsukoms;

T I E K ĖJ A I I R P R O D U K T A I

Tolygus tepimas aukštos ir žemos temperatūros
sąlygomis;
Aukštas šlyties ir senėjimo stabilumas;
Sumažina kuro sunaudojimą ir išmetamų teršalų
kiekį,
Garantuoja puikią variklio švarą;
Išbandyta su katalizatoriais ir patvirtintas našumas su turbokompresoriais;
Užtikrina optimalų našumą tik tada, kai produktas naudojamas nemaišant su kitais.

Specifikacijos:
API SM / CF;
ACEA A1-04/B1-04 A5-04/B5-04, C2-04.
LIQUI MOLY rekomenduoja šį produktą ypač
šių transporto priemonių
gamintojų automobiliams:
PEUGEOT, CITROËN (PSA) B71 2290;
HONDA, TOYOTA, MAZDA;
FIAT 9,55535 S1;
ILSAC GF-3.

TOP TEC 4500 5 W-30
TOP TEC 4500 mažai
pelenų turinti aukščiausios
kokybės
variklinė alyva, skirta
naudoti ištisus metus. Netradicinių bazinių alyvų derinys.
Naudojant sintetines
technologijas kartu
su naujausiais priedais pagaminta variklinė alyva.
Ši alyva suteikia išskirtinę apsaugą nuo dėvėjimosi ir mažina degalų sąnaudas. Tinkama:
FORD, MAZDA IR MITSUBISHI.
Tinka turbokompresoriniams varikliams ir varikliams su katalizatoriais:
Ši alyva užtikrina tolygų variklio darbą;
Užtikrina ilgą variklio tarnavimo laiką, apsaugą

TOP TEC 4400 5 W-30
TOP TEC 4400
mažai
pelenų
turinti,aukščiausios
kokybės variklinė
alyva, skirta naudoti ištisus metus.
Netradicinių
pagrindinių
alyvų
derinys, gaminama
naudojant sintetinę
technologiją kartu
su naujausiais priedais. Ši technologija suteikia
išskirtinę apsaugą nuo dėvėjimosi ir sumažina
alyvos bei kuro sunaudojimą, užtikrina greitą
skverbimąsi.
Alyva pagaminta specialiai naujos kartos RENAULT lengviesiems automobiliams su dyzeliniais varikliais. Tinka turbokompresoriniuose
varikliuose ir varikliuose su katalizatoriais:
Ši alyva užtikrina tolygų variklio darbą;
Ilgą variklio tarnavimo laiką, apsaugą nuo
dilimo;
Optimalus alyvos slėgis, esant įvairioms variklio
apsukoms;
Aukštas šlyties ir senėjimo stabilumas;
Sumažina alyvos ir degalų sąnaudas;
Palaiko puikią variklio švarą;
Išbandyta su katalizatoriais ir našumas patvirtintas su turbokompresoriais;
Užtikrina maksimalų dyzelino kietųjų dalelių filtro
tarnavimo laiką;
Užtikrina optimalų našumą tik tada, kai produktas naudojamas pagal specifikacijas.

Specifikacijos:
ACEA, C4-08;
RENAULT RN 0720.

nuo dilimo;
Optimalus alyvos slėgis, esant įvairioms variklio

• pagaminta iš visiškai sintetinės bazinės alyvos
kartu su aukštos kokybės priedais;
• priedai esantys alyvoje pakeičia trinties koeficientą tarp sankabos plokštelių taip, kad užkirstų kelią pavarų svirtelės slydimui ir sukeltai
vibracijai;
• dėl neįprastai didelės klampos 140 užtikrina
gerą tepimą net ekstremaliomis sąlygomis.
Šios alyvos charakteristikos leidžia dar ilgesnius alyvos keitimo intervalus. Be to, sumažėja
triukšmas ir pavara yra geriau apsaugota nuo
rūdžių ir korozijos. LIQUI Moly GL 5 75W140 Lt
atitinka visas BMW specifikacijas.

Specifikacijos:
API GL-5, BMW Hinterachsgetriebeoil;
SCANIA STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D, 12D.

TOP TEC 1400
TOP TEC ATF 1400 – sintetinė
transmisinė alyva automatinėms pavarų dėžėms. Skirta
naudoti variatorinėse pavarų
dėžėse CVT.

Palaiko variklio švarą;

TOP TEC ATF 1400 yra išbandytas ir patikimas AUTOTRONIC MERCEDES-BENZ A-ir
B-klasės, taip pat automatinėse pavarų dėžėse AUDI
MULTITRONIC.

Užtikrina maksimalų dyzelino dalelių filtro tarnavimo laiką.

Specifikacijos:

Specifikacijos :

MB 236.20;
VW G 052 180.

apsukoms;
Aukštas šlyties ir senėjimo stabilumas;
Sumažina alyvos ir degalų sąnaudas;

ACEA C1-08;
JASO DL-1;
„Ford WSS-M2C 934-B.
LIQUI MOLY taip pat rekomenduoja šį produktą ne senesniems nei 2005 metų laidos,
gamintojų MAZDA ir MITSUBISHI automobiliams.MAZDA
MITSUBISHI

GL 5 75W140 LS
LIQUI MOLY dabar pradėjo visiškai sintetinės GL 5
75W140 LS, hipoidinėms
pavarų dėžėms skirtos alyvos gamybą .Jūs negalite
naudoti bendros pavarų
alyvos
BMW galinėms
ašims“, – paaiškino Gary
Boyd, LIQUI MOLY technologas. „Dėl savo dizaino,
BMW galinių ašių pavara
yra linkusi gana greitai nusidėvėti, todėl BMW rekomenduoja reguliariai keisti pavarų dėžės alyvą.“
LIQUI MOLY sukūrė GL 5 75W140 – geriausią
apsaugą. Trys pagrindiniai bruožai, kodėl ši alyva yra nepakeičiama:

TOP TEC 3100
Mineralinė alyva ir hidraulinis skystis. LENKGETRIEBE-Ol. 3100 gali būti
naudojamas kai yra mechaninė vairo pavara, su
stiprintuvu ir automatinėms transmisijoms, labiausiai tinkama automobiliams MERCEDES BENZ.
Reikia atkreipti dėmesį
į gamintojų instrukcijas.
Optimalų našumą garantuoja tik grynas, nesumaišytas su kitomis alyvomis.
Užtikrina apsaugą nuo dėvėjimosi, yra aukšto
terminio ir oksidacinio stabilumo bei atsparus
korozijai.

Specifikacijos:
DEXRON IID;
MB 236.3;
ZF TE-ML 09, 11, 14A, 03D, 04D, 17C.
www.liqui-moly.lt
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AUŠINIMO SKYSČIAI
Koncentratai – 100% tikros kokybės
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HEPU® P999

HEPU® P999-G12

Universalus koncentruotas aušinimo skystis. Užtikrina apsaugą nuo užšalimo, perkaitimo, korozijos bei apsaugo aušinimo
sistemą nuo nuosėdų susidarymo. Gali
būti naudojamas aušinimo sistemose, pagamintose iš aliuminio, o taip pat plieno
lydinių. Jo sudėtyje nėra azoto, amonio
bei fosforo priedų.

Užtikrina apsaugą nuo užšalimo, perkaitimo, korozijos bei apsaugo aušinimo sistemą nuo kalkių nuosėdų susidarymo. Gali
būti naudojamas visus metus aušinimo sistemose, pagamintose iš aliuminio bei plieno lydinių. Jo sudėtyje nėra azoto, amonio,
fosforo ir silicio junginių.
nginių!

Be silicio ju

Spalva: mėlyna

Spalva: raudona

Koncentratas: apsauga nuo užšalimo iki
-38° C (skiestas santykiu 50:50)

Koncentratas: apsauga nuo užšalimo iki
-38° C (skiestas santykiu 50:50)

Ypač rekomenduojama
naudoti pagal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audi/VW G11 - TL 774A
Audi/VW G 011 A8C A1
MB 325.0/325.2
MB 000 989 08 25
Opel 1940 656
Ford 1 047 035
BS 6580 (UK)
ASTM D3306
JIS K 2234
UNE 26-361
AFNOR NF R15-601

Nr.

Litras

P999

1,5

P999-005

5

P999-020

20

P999-060

60

P999-200

200

P999-IBC

1000

Ypač rekomenduojama
naudoti pagal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Audi G12 - TL 774D
VW G12 - TL 774D
Audi G 012 A8D A1
VW G 012 A8D A1
Seat G 012 A8D A1
Skoda G 012 A8D A1
Opel 1940 663
Volvo 1381080

Nr.

Litras

P999-G12

1,5

P999-G12-005

5

P999-G12-020

20

P999-G12-060

60

P999-G12-200

200

P999-G12-IBC

1000

HEPU® P999-G12plus

HEPU® P999-G12-SuperPlus

LONG-LIFE aušinimo skystis su specialiais
silicio priedais. Šis koncentruotas aušinimo
skystis užtikrina puikią apsaugą nuo užšalimo, perkaitimo, korozijos bei nuosėdų
susidarymo. Jo sudėtyje nėra boro, azoto,
amonio, fosforo ir silicio junginių. Rekomenduojamas naudoti variklių, pagamintų
iš lengvųjų metalų lydinių, kurie reikalauja
apsaugos nuo perkaitimo, esant aukštesnei
temperatūrai, aušinimui,.

LONG-LIFE aušinimo skystis su specialiais priedais, kurie užtikrina apsaugą nuo
užšalimo.
Šis koncentruotas aušinimo skystis užtikrina
puikią apsaugą nuo užšalimo, perkaitimo,
korozijos bei kalkių nuosėdų susidarymo.
Neputoja. Gali būti naudojamas aušinimo
sistemose pagamintose iš aliuminio bei
plieno lydinių. Jo sudėtyje nėra azoto, amonio, fosforo ir silicio junginių.

Spalva: violetinė

nginių!

Be silicio ju

Spalva: violetinė

Koncentratas: apsauga nuo užšalimo iki
-38° C (skiestas santykiu 50:50)
Ypač rekomenduojama
naudoti pagal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Audi G12plus - TL 774F
VW G12plus - TL 774F
Audi G 012 A8F A1
VW G 012 A8F A1
MB 325.3
MB 000 989 16 25
Ford 1 336 797
Volvo 9437600
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Koncentratas: apsauga nuo užšalimo iki
-38° C (skiestas santykiu 50:50)

Nr.

Litras

P999

1,5

P999-005

5

P999-020

20

P999-060

60

P999-200

200

P999-IBC

1000

Ypač rekomenduojama
naudoti pagal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audi G12 plus plus - TL 774G
VW G12 plus plus - TL 774G
Audi G 012 A8G M1
VW G 012 A8G M1
Seat G 012 A8G M1
Skoda G 012 A8G M1
ASTM D 3306
ASTM D 4340
SCANIA TB 1451

Nr.

Litras

P999

1,5

P999-005

5

P999-020

20

P999-060

60

P999-200

200

P999-IBC

1000
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Apsauga nuo užšalimo
Antikorozinė apsauga
Apsauga nuo perkaitimo

HEPU

®

Aušinimo priedai

Plačiausias pritaikymas net ekstremaliomis sąlygomis
Aušinimo skystis PREMIUM HEPU® pasižymi triguba apsauga nuo korozijos, yra atsparus
užšalimui bei perkaitimui, užtikrina ilgalaikę aušinimo sistemos apsaugą. Originalūs aušinimo
skysčiai PREMIUM HEPU® idealiai tinka visų transporto priemonių varikliams.

www.hepu.de
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LED technologijos
LED (Light Emmiting Diode) akronimas – šviesos diodai yra puslaidininkai, generuojantys šviesą elektroliuminescencijos būdu. LED šviesos srautas negali būti lyginamas su įprastinių fluorescencinių lempų, nes šviesos diodų
lempų šviesa nukreipiama tiesiai į objektą. Įprastinė fluorescencinė lempa išsklaido šviesą visomis kryptimis ir dalis
jos prarandama. Jei lygintume energijos suvartojimą, reikėtų prisiminti, kad, pavyzdžiui, įprastinės fluorescencinės
vamzdinės lempos su balastu energijos nuostoliai yra vidutiniškai
12 W, o šviesos diodų – tik 1 ar 2 W.
investicija į naujos kartos LED šviesos valdymo
technologijas
•
•
•
•
•
•
•
•

Puikaus dizaino surenkamas LED žibintuvėlis
Matmenys: 61 mm × 63 mm × 167 mm
Ryškus, tiesioginis šviesos srautas: 70 liumenų
Darbo laikas: 3 valandos
Mikro USB
1 × AA įkraunamos baterijos
Spalva: juoda
Naujas įpakavimas ir pakuotė. Pakuotėje 4 vnt. ir gaminio aprašymas
bei naudojimo technologija
• Silikoninės gumos paviršius
• Mobilių aksesuarų grupės gaminys
• Tinka visoms transporto priemonėms bei visur kur gali būti reikalingas
mobilus įkraunamas žibintuvėlis

Patikima – geras spalvos intensyvumas, aukštos
kokybės šviesa
• Geriausios LED šviesos per naujus optinius difuzorius
• Iki 100 % daugiau šviesos – spalvos intensyvumas iki 6000 K
• Iki 80 % sumažinamas kenksmingumas aplinkai dėl mažo elektros
energijos suvartojimo
• Naujas įpakavimas po 5 vnt.
• Populiariausios: W5W, T4W, C5W.
• Taikymo sritis: vidaus ir išorės apšvietimas
• Kokybė suderinta su maitinimo sistema

Šviesa visur – mobilus gyvenimo būdas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernaus dizaino portatyvūs (nešiojami) LED žibintai
Matmenys: 48 mm × 48 mm × 48 mm
Šviesos srautas: 20 liumenų
Darbo laikas: 3 valandos
Mikro USB
Naudojamos keičiamos, didelės talpos LI – ION baterijos (elementai)
Spalva: juoda
Naujas įpakavimas su gaminio naudojimo technologija ir aprašymu
Silikoninės gumos paviršius
Mobilių aksesuarų grupės gaminys
Tinka visiems ir visur

Grožio šviesa – mobilus gyvenimo būdas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Modernaus dizaino portatyvūs (nešiojami) LED žibintai
Matmenys: 63 mm × 81 mm × 132 mm
Šviesos srautas: 20 liumenų
Darbo laikas: 3 valandos
Mikro USB
Keičiamos baterijos (elementai)
Spalva: juoda
Naujas įpakavimas su gaminio aprašymu ir naudojimo technologija
Silikoninės gumos paviršius
Mobilių aksesuarų grupės gaminys. Subtilus, madingas dizainas tiek
jaunimui, tiek vyresnio amžiaus grupei
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kyb europe

KYB konstrukciniai pakeitimai
KYB EUROPE techninis skyrius pristato konstrukcinius
amortizatorių pakeitimus. Pakeitimų esmę sudaro spyruoklių
tvirtinimo atramų integravimas į amortizatoriaus korpusą.
Prieš pakeitimą

1

Konstrukciniai pakeitimai atlikti
šiems automobilių modeliams:

„Audi A6 (4B)“, pagaminimo metai: 1997 –
2004, pradžia
„VW Passat (3B)“, pagaminimo metai: 1997 –
2005, pradžia

Po pakeitimo

„Audi A6 (4B)“, pagaminimo metai: 1997 –
2004, pradžia
„Skoda Superb“, pagaminimo metai: 2002 –
2008, pradžia
„VW Passat (3B)“, pagaminimo metai: 1997 –
2005, pradžia

techninio skyriaus
rekomendacijos
pRODUKTO TECHNINIAI
DUOMENYS
1.) Automobilio gamintojas ir modelis: „Renault Laguna III“ (10.07 →)

2.) Detalės aprašymas: Amortizatoriai + montavimo komplektai – priekinė
ašis

Prieš pakeitimą

2

KYB

Po pakeitimo

3.) Aprašymas:
Nuėmę automobilio ratą, pakelkite
amortizatoriaus apsaugą ir patikrinkite jo
būseną. Jeigu pastebėsite rūdis, alyvos
išsiliejimą per riebokšlį (pav. dešinėje),
KYB rekomenduoja pakeisti pažeistus
amortizatorius.

Prieš pakeitimą

3

„Audi A4 (8E)“, pagaminimo metai: 2002,
pradžia

4

KYB produktų pasiūloje pakeisti
kodai:

Po pakeitimo

Keisdami amortizatorius, galite pastebėti, kad jų viršutiniai tvirtinimai
taip pat pažeisti. KYB rekomenduoja
keisti viršutinius tvirtinimus kartu su
amortizatoriais.

Prieš pakeitimą
• Komplektas KYB341818 + O.E. buvo pakeistas į KYB341841
Po pakeitimo
• Komplektas KYB341207 + SG-700 buvo
pakeistas į KYB341843

• Komplektas KYB341273 + SG-702 buvo
pakeistas į KYB341844

• Komplektas KYB341299 + SG-702 buvo
pakeistas į KYB341845

Kas ketvirtame pasaulyje pagamintame automobilyje sumontuoti KYB amortizatoriai, o tai
reiškia, jog KYB yra didžiausias amortizatorių
tiekėjas pirmajam gamykliniam surinkimui
(OE).
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Rūdys
Riebokšlio pažeidimas : alyvos
prasisunkimas
4.) KYB Sprendimas
KYB rekomenduoja keisti pažeistas detales poromis kiekvienai ašiai.
Pakeiskite amortizatorių tvirtinimo
komplektus į KYB SMK, kodai:
KYBSM1532 arba KYBSM1533 (smulkiau – žiūrėkite kataloge)
Pakeiskite
kodai:
KYB339704
kataloge).

amortizatorius,
(smulkiau

–

KYB

žiūrėkite

A K T U A LN O Ś C I
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Z F group

ZF GROUP

produktų grupės
Šiame straipsnyje supažindinsime Jus su ZF gaminama
produkcija ir jos ypatumais bei trumpai aprašysime įvairias
produktų grupes, naujoves ir patobulinimus, kuriuos ZF
diegia jau daugelį metų.

Lengvųjų automobilių ir komercinių
transporto priemonių amortizatoriai
Saugumo
atžvilgiu,
amortizatoriai neleidžia transporto priemonės ratams šokinėti
važiuojant
nelygiu
keliu. Taip pat išlaiko
reikiamą stabdymo, sukibimo ar šoninę jėgą,
kai automobilis laikinai praranda stabilumą.
Pakabos veiksmingumui gali pakenkti važiuoklės judesiai, atsirandantys važiuojant
nelygiu keliu, netolygiai stabdant, vis keičiant
greitį ar pakeitus važiavimo kryptį. Amortizatoriai iš esmės sumažina šiuos trūkumus
ir taip pagerina važiavimo kokybę. Tačiau,
dėl netinkamai veikiančių ratų ir važiuoklės
sukeltų vibracijų, padangos ir važiuoklė nusidėvi greičiau.

Sankaba
Sankabą dažniausiai
sudaro sankabos diskas, sankabos diskatorius ir išminamasis
guolis. Tačiau, priklausomai nuo poreikių,
yra ir kitų įvairių konstrukcijų. Sugedus nors
vienam sankabos elementui, rekomenduo-
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jama ją pakeisti visą. Dėl šios priežasties ZF
gamintojai priėmė idealų sprendimą – sukūrė sankabos komplektus. Juos sudaro diskas,
sankabos diskatorius ir išminamasis guolis.
Komplekto sudėtyje yra ir tepalo, reikalingo
sankaboms montuoti.

Vairavimo ir stabdymo technologijos
Vairavimo ir stabdymo
technologijos turi užtikrinti aukščiausią saugumo lygį bet kokiomis
važiavimo sąlygomis
ir esant bet kokioms
aplinkybėms, kurios ne visada priklauso nuo
vairuotojo. Šioje srityje turi būti atlikta daug
įvairių bandymų – ne tik būtina nustatyti „Dpart“ (saugos komponentą), bet ir paruošti visus reikiamus dokumentus įrodančius „D-part“
buvimą.

Pakaba ir vairo stiprintuvas
Vairo stiprintuvas su
įvairiais
papildomais
komponentais įmontuotas į daugelį transporto priemonių. Jis
tinka tiek vidutinės

klasės „sedanams“, tiek ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms bei sportiniams
automobiliams. Esant dideliam greičiui, vairo
stiprintuvas padeda valdyti automobilį, atlikti
manevrus, pavojingą posūkį. Be to, lengviau
sukiotis stovėjimo aikštelėse, siaurose vietose. Priklausomai nuo gamintojo specifikacijos
vairo stiprintuvas gali būti pritaikytas įvairiems
modeliams.

Elektronika tobulėja: ZF „Servotronic® 2“
ZF „Servotronic® 2“ –
aukščiausios kokybės
produktas, naudojamas
ate-of-the-art
elektronikos
srityje,
kontroliuojantis vairavimo sistemą pagal transporto priemonės
greitį. Automobiliui pasiekus tam tikrą greitį,
signalas iš elektroninio greičio matuoklio ar
ABS valdymo bloko nuskaitomas mikroprocesoriuje ir persiunčiamas į elektrohidraulinę
relę. Ji, priklausomai nuo parodymų, sukelia
slėgį hidrauliniame vožtuve, darydama poveikį vairo mechanizmui ir padėdama vairuotojui išlaikyti stabilią transporto priemonę.

A K T U A LN O Ś C I

Taupomi degalai: hidraulinio vairo
ribotuvas
Naudojant hidraulinio
vairo ribotuvą, galima
sumažinti stiprintuvo
siurblio
naudojamą
jėgą, vadinasi, susilpnės variklio darbas
tuščiąja eiga ir bus sutaupoma daugiau degalų. Šiuo atveju puikiai pasitarnauja naujos
technologijos – pasirodę rinkoje, iškart tampa
lyderėmis. Jei norėsite, Jums bus pristatyta state-of-the art sistema.

Kompaktiškas, lengvas ir veiksmingas
ZF PARTS vairo siurbliai
itin kompaktiški – mažai sveria, tačiau turi
daug funkcijų. Platus
asortimentas – skirtingo dizaino ir serijų prietaisai. Galima rinktis ir specialius, energiją taupančius siurblius. Elektrohidraulinei vairavimo
sistemai pritaikyta didžiausia naujovė – elektra
varomo vairo stiprintuvo sistema.
.

Padedantys taupyti sprendimai

Naudodami
elektros
srovės srauto kontrolės sistemą, gamintojai gali kurti energiją
taupančius gaminius
nepriklausomai
nuo
konkretaus automobilio
modelio parametrų (galingumo, išvystomo
greičio ir t. t.). Hidraulinėje valdymo sistemoje pagrindinis siurblys funkcionuos geriau, jei
sukant vairą spaudimas bus nevienodas. Svarbiausia tai, kad elektroninis valdymo blokas
gali būti įmontuotas į jau esančią transporto
priemonės elektronikos sistemą.

Gumos ir metalo gaminiai
Gumos ir metalo komponentai, montuojami
važiuoklėje, užtikrina
vairavimo stabilumą.
Jie apima apkabą (suportą), valdymo gembę (kronšteiną), ašies
siją, stabilizatoriaus gembę (kronšteiną). Be
to, lanksčiai sujungiamos atskiros važiuoklės
dalys. Iš gumos pagamintas detales po kurio
laiko reikia pakeisti. Štai kodėl būtina periodiškai tikrinti dalis ir pakeisti apkabos stūmokliukus bei sklendės elementus tada, kai keičiami
amortizatoriai ir jų apsaugos – taip sutaupysite ir pinigų, ir laiko.

Atsarginės dalys
turinčios originalių
detalių kokybę
LEMFÖRDER prekinis ženklas nustato saugumo ir kokybės normas.
Automobilizmo pramonė tuo įsitikino bei įvertino – tai patvirtina
automobilių gamintojų bendradarbiavimas su šiuo prekiniu ženklu,
trunkantis daugelį dešimtmečių.
Jūs irgi galite pasitikėti LEMFÖRDER prekiniu ženklu.
LEMFÖRDER – saugumas vairavimo mechanizme ir pakaboje.

yra ZF prekinis ženklas

www.zf.com
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variklis važiuoklė aptarnavimas

būtina
žinoti
BMW X5
CHASSIS

Gamintojas RUVILLE savo vartotojams gali pasiūlyti skirtingų detalių, skirtų BMW X5 važiuoklei,
asortimentą. Detalės pritaikytos naujo pobūdžio
priekinės ir galinės pakabos statramsčiams.
Atliekant bendro pobūdžio ir specifinės paskirties remonto darbus, turi būti laikomasi atitinkamų standartų
ir reikalavimų.

Bendra montavimo instrukcija:
• Pakeiskite visas automatinio blokavimo veržles ir movas;
• Rekomenduojama pakeisti varžtus;
• Rekomenduojama, atlikus važiuoklės remonto darbus, patikrinti transporto priemonės ašis;
• BMW X5 spyruoklės turi labai didelę spyruoklinę jėgą – apytiksliai
18.000 N (VW POLO spyruoklių jėga siekia 6.000 N), todėl turi būti
naudojamas specialaus dizaino spyruoklių kompresorius;
• Atliekant tam tikrus remonto darbus transporto priemonėms, kurios
turi pneumatinę pakabą, sistema turi būti išjungta ir iš jos išsiurbtas
oras;
• Transporto priemonių, turinčių vairo sistemos jutiklius, atliekant tam
tikrus darbus, jutikliai turi būti pakeisti.
5033 – priekinio rato guolio komplektas

Rato guolio ir jo presavimo vietos paviršiai turi
būti švarūs, be jokių alyvos ar tepalo likučių.
Guolio įpresavimo vieta turi būti nupurkšta su
LOCTITE 638. Nupurkšta turėtų būti apie 50 %
paviršiaus. Kaip parodyta pirmajam paveikslėlyje, guolio plati nuožulna turi būti nukreipta tiesiai į jo presavimo vietą. Šios montavimo instrukcijos turi būti laikomasi, norint užtikrinti tinkamą guolio padėtį ir neleisti
jam klibėti.

985003 – priekinės svirties įvorė

Prieš montuodami naują įvorę svirtyje, įsitikinkite, jog pažymėjote montavimo poziciją. Užlaida
tarp svirties ir įvorės turi būti 5,75 mm +/– 0,7
mm, teisingai padėčiai užtikrinti. Automatinio
blokavimo varžtai turi būti pakeisti. Gerai pritvirtinkite varžtus, kad išvengtumėte naujos įvorės
sukinėjimosi. Po atliktų darbų, ašis turi būti patikrinta, ir, jei buvo vairo kampo jutiklis, jis turi būti suderintas.
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Speciali montavimo instrukcija:
Kai kurie BMW X5 važiuoklės komponentai ir rato guoliai, gali būti pakeisti tik laikantis specialių montavimo instrukcijų.
Mes galime pasiūlyti teorinius – praktinius mokymus.
Kiekvienas naujas modelis ar modelių serija turi nustatytus važiuoklės
dalių pakeitimo reikalavimus. RUVILLE pasidalina savo patirtimi ir žiniomis su automobilių remonto dirbtuvėmis. Daugiau informacijos apie
mokymus rasite internetiniame puslapyje www.ruville.de arba galite
susisiekti su mokymų vadovu Remo Schonsee, rschoensee@ruville.de

825013 – pakabos statramsčio atraminis guolis (priekinė ašis)
835004 – amortizatoriaus dempferis (priekinė ašis)
845009 – amortizatoriaus dempferio apsauga (priekinė ir galinė ašis)
895066 – amortizatoriaus spyruoklė (priekinė ašis)

Pakabos atraminis guolis paprastai turi centravimo smeigę, kuri nustato pakabos statramsčio montavimo poziciją rato korpuse. Kai
kuriais atvejais centravimo smeigės gali ir nebūti. Tokiu atveju, prieš išmontuojant pakabos
statramstį, būtina pažymėti tvirtinimo varžtų
padėtį. Žymėjimo metu gali būti pašalintas tik
vienas varžtas! Montavimo metu pakabos statramstis turi būti suderintas su išgręžtomis kiaurymėmis. Automatinio blokavimo varžtai turi būti
pakeisti.
Jei montavimo darbai buvo atliekami be centravimo smeigės, būtina
atlikti elektroninį pakabos patikrinimą. Tam naudojamas specialus įrankis, tiksliai nustatantis išlinkį.
915086 – svirties šarnyras (priekinė ašis)

Paprastai vairo sistemoje tarp jungčių būna šioks
toks laisvumas. Jį patikrinti galima nedideliu vertikaliu ir horizontaliu spaudimu. Jei laisvumas
per didelis, būtina pakeisti vairo jungtį ir įtempiklį. Jei laisvumas neviršija ribų, jungtis turi būti
patikrinta priveržiant ją veržliarakčiu. Varžtas turi
būti priveržtas su 60 % sukimo momento vertės.
Jei sukimo metu veržliaraktis trūktų, visos guminės įrenginio dalys turi
būti pakeistos.
Įspėjimas! Guminės dalys gali būti pakeistos tik kartą! Jei varžto jungtis
sukasi, įtempiklis ir vairo sistemos jungtis turi būti pakeisti.

T I E K ĖJ A I I R P R O D U K T A I
variklis važiuoklė aptarnavimas

BE MŪSŲ ŽINIŲ –
TAI BŪTŲ TIK DETALĖS.

Mūsų – važiuoklių sistemų specialistų patirtis ir papildomi komponentai,
Jūsų pastangas, tobulėjimą ir augimą daro efektyvesniais.
Visą OE kokybės sistemą sudaro vienas šaltinis: kreipkitės į RUVILLE
specialistus ir jie padės Jums supaprastinti verslo procesus nuo
pristatymo iki pardavimo. Mūsų produkciją jau įvertino Europos ir Azijos
šalys. Pasikliaukite partneriu, kuris dirba Jums.
Daugiau informacijos tinklalapyje: www.ruville.de
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SWF – Stiklų valytuvai

Vokiečių kompanija SWF („Spezial Werkzeugfabrik Feuerbach“ – Specialiųjų įrankių gamykla Feuerbache),
buvo įkurta 1922 metais Feuerbacho mieste, Vokietijoje. Veiklos pradžioje įmonė gamino rankinius
elektros įrankius, o nuo 1927 metų – įvairias dalis bei valytuvus automobiliams.

Kai 1998 metais SWF prisijungė prie VALEO
grupės, kompanija jau turėjo tvirtas pozicijas
valytuvų gamyboje bei tiekė savo produkciją
vokiečių ir amerikiečių automobilių pramonei.
Šiuo metu kompanijos pagrindinė būstinė yra
Bietigheim-Вissingen, Vokietijoje. Čia yra gamybinės patalpos, sandėliai, mokslinių tyrimų
centras bei administracinės patalpos. Bendras
darbuotojų skaičius viršija 1450 asmenų. Platus asortimentas, nepertraukiamų, ilgus metus
trunkančių inovacinių sprendimų diegimas,
stabili, aukšta gaminių kokybė ir verslo stabilumas užtikrina kompanijai aukštą reitingą ir
solidžias pozicijas pasauliniame automobilių
valytuvų gamintojų tarpe.
SWF kompanija giliai integruota į Vokietijos
automobilių pramonę investiciniame, technologiniame ir gamybiniame lygiuose bei tyrinėjimų ir konstravimo darbuose. Partnerystės
programų ribose SWF tiekia savo produkciją
pirmajam surinkimui garsiems automobilių gamintojams: MERCEDES, BMW, AUDI, VW. SWF
gamybos mąstai įgalina kompanija aprūpinti
stiklų valytuvais didelę dalį pasaulinės valytuvų
rinkos ir suteikia jai pelnytą, aukštą kokybiškos
produkcijos gamintojo reputaciją. Efektyvus ir
patikimas darbas, o taip pat stabilus SWF produkcijos poreikis pasaulinėje rinkoje – nuolatinio rūpinimosi vairuotojų ir keleivių komfortu,
saugumu bei savalaikių, nuoseklių inovacijų
taikymo rezultatas.
Pastaruoju metu vis dažiau pradedama kalbėti
ne vien apie šio gamintojo valytuvų aerodinamines, bet ir apie aeroakustines savybes. Sunku rasti valytuvus, kurie, darbo metu ir judant
automobiliui, keltų mažesni triukšmo lygį, nei
SWF pagaminti valytuvai. 2000 metais SWF
į rinką pateikė naujai sukurtus valytuvus, kuriuose atsisakė metalinių spyruokliuojančių
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elementų, o tai dar kartą įrodo rūpinimąsi saugumu. Technologija DUOTEC+, kurią SWF naudoja valytuvų gamyboje, užtikrina didesnį ilgaamžiškumą ir geresnį valytuvų lankstumą – dėl
to padidėja valymo kokybė. Be to, valytuvai turi
susidėvėjimo daviklius, kurie, keisdami spalvą iš
juodos į geltoną, įspėja vairuotoją apie susidėvėjimo lygį. SWF turi platų valytuvų asortimentą, skirtą įvairiems automobilių modeliams,
didelį valytuvų ilgių pasirinkimą, kuris leidžia išsirinkti Jums labiausiai tinkantį variantą. Tvirtinimo antgalių komplektacija vokiškai tvarkinga ir
pedantiška. Didelis SWF stiklo valytuvų efektyvumas pasireiškia bet kokiomis oro sąlygomis.
Žiemą, vasarą ir rudenį, kai lietus sumaišytas su
purvu, nenusivilsite šiais puikiais valytuvais, pagamintais vokišku tikslumu ir kokybe.

Grįžtant prie istorijos,
reiktų paminėti, kad:
• 1930 metais SWF patobulino ir išleido į rinką
pirmuosius valytuvus, skirtus „neplokščiam“
stiklui;
• 1962 metais buvo sukonstruoti valytuvai su
tvirtinimo kabliu ir plastikiniais tvirtinimo
elementais;
• 1965 metais buvo pradėta aerodinaminių
valytuvų gamyba: sukurti aptakai (spoileriai)
valytuvams, ir valytuvų su papildomomis
kiaurymėmis, kurios pagerino aerodinamines charakteristikas, gamyba;
• • 2000 metais, po du metus trukusių tyrimų, SWF sukūrė „plokščius“ valytuvus, kuriuose atsisakė metalinių spyruokliuojančių
elementų.
• 2001 metais SWF aprūpino savo valytuvus
susidėvėjimo davikliais.
SWF naudoja DUOTEC+ technologiją gumos,
kuri užtikrina didelį atsparumą ir elastingumą,
valytuvams gamybai. Dėl šių savybių, valytuvai
geriau priglunda prie stiklo ir geriau jį nuvalo.
Gumos elastingumas neleidžia jai sutrūkinėti ir
prailgina eksploatacijos laikotarpį.

SWF DuoTec valytuvai užtikrina:
• didesnį vairavimo patikimumą ir saugumą;
• geresnį stiklo valymą;
• begarsį darbą;
• originalią kokybę.
Valytuvai yra būtini geram matomumui užtikrinti, o tai padidina vairavimo saugumą. Dėl
šios priežasties, reikia nuolat sekti valytuvų
būklę. Valytuvo guma, kontaktuodama su stiklo paviršiumi, atlaiko didelius krūvius ir privalo

atitikti du reikalavimus: kietumo ir lankstumo.
Valytuvų tarnavimo laikas priklauso nuo to, kiek
jie naudojami (apie 120000 ciklų per metus), o
taip pat nuo išorinių veiksnių (karštis, šaltis, ultravioletiniai spinduliai, ozonas ir pan.). Tačiau
valytuvai susidėvi palaipsniui ir vairuotojas, laikui bėgant, pripranta prie pablogėjusio matomumo tol, kol jis tampa nebesaugiu.
Apie valytuvų susidėvėjimą byloja pastebimi
ženklai: juostos ant stiklo, nenuvalyta plėvelė,
netolygus judėjimas ir triukšmas arba stiklas
nuvalomas tik iš dalies. Taip atsitinka gumai
praradus pirmines savybes dėl atmosferos
poveikio. Nuo 2001 metų SWF aprūpino savo
valytuvus susidėvėjimo davikliais, kurie leidžia
nustatyti susidėvėjimo laipsnį ir laiku pakeisti
valytuvus. Susidėvėjimo daviklis – tai nedidelė
plokštelė ant valytuvo metalinio rėmelio, nukreipta į vairuotojo pusę. Keičiant valytuvus,
nuo šios plokštelės pašalinama apsauginė plėvelė ir aktyvuojamas daviklis, kuris jautrus tiems
patiems aplinkos poveikiams, kuriems jautri valytuvo guma. Indikatorius gerai matomas, o jo
spalvos pasikeitimas nuo juodos iki geltonos
parodo, kada valytuvas turi būti keičiamas.
Kompanija SWF nuo 2003 metų pradėjo VISIO
valytuvų gamybą – tai naujos kartos valytuvai
be metalinio rėmelio, kurie puikiai priglunda
prie stiklo ir atkartoja jo išgaubimą.
Geram stiklo valymui, esant mažam arba dideliam greičiui, būtinas tolygus valytuvo prispaudimas prie stiklo. Atsižvelgdama į vis didėjantį
šiuolaikinių automobilių greitį, kompanija SWF
sukūrė naujus valytuvus VISIO, kurie užtikrina
vienodą valytuvų prispaudimą, automobiliui
judant tiek mažu, tiek dideliu greičiu. Šis rezultatas buvo pasiektas naudojant specialios
sudėties gumą ir naują valytuvo formą, kuri
atkartoja stiklo išgaubimą. Be to, naujuose VISIO valytuvuose naudojama mažiau metalinių
elementų, kurie leido sumažinti jų svorį 45%,
o speciali konstrukcija – keliamo triukšmo lygį
50%. Specialistų nuomone VISIO valytuvai –
pirmasis valytuvų gamybos pramonės perversmas per trisdešimt metų.
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komercinės paskirties automobiliams ir kitoms transporto
T Ipriemonėms.
E K ĖJ A I I RVisa
P Rtai
O Dužtikrins
U K T A I profesionalų variklio remontą ir
tikrą Elring kokybę. ElringKlinger – tai vienas iš pasaulyje
El r pirmaujančių
ingK linge r AG automobilių pramonės plėtros partnerių ir tiekėjų.
Elring komanda įsitvirtinusi daugiau nei 140 šalių, todėl platus
Elring gaminių asortimentas yra prieinamas visiems.
www.elring.de

Ekspertų patarimai
Septyni žingsniai cilindrų galvutės tarpiklio montavimui
Metalo
minkštumas

Daugiasluoksnis
metalas

Metalo
elastingumas

Rz

15 – 20 µm

11 µm

11 – 20 µm

Rmax

20 – 25 µm

15 µm

15 – 20 µm

Dydis

78_Anz_RWDR_Baltikum_A4_LIT_ro.indd 1

Wt

8 – 10 µm

Vadovaukitės bendrais
nurodymais, pateiktais
automobilių variklių gamintojų.

1. Atsargiai išvalykite ir pašalinkite
riebalus,
27.07.2010
16:32:40 Uhr
dangos bei sandarinimo likučius nuo sudėtinių dalių (cilindrų galvutės/cilindrų bloko).
2. Įsitikinkite, kad pašalinote visą purvą ir
alyvą nuo cilindrų galvučių varžtų kiaurymių.
Patikrinkite, ar nėra pažeidimų sriegiuose, ir
įsitikinkite, jog jie dirba sklandžiai.
3. Patikrinkite komponentų paviršių:
• Pašalinkite bet kokius nelygumus.
• Nulyginkite kraštus taip, kad komponentai
atitiktų visus išmatavimus:
• išilgai – 0,05 mm, skersai – 0,03 mm;
• Turi būti pašalinti visi įbrėžimai (šį darbą gali
atlikti paviršių šlifavimo profesionalas).

6.1

4. Centruotai padėkite cilindrų galvutės tarpiklį ant variklio bloko (be jokių papildomų sujungimų). Įsitikinkite, kad nepažeidėte dangos.
5. Cilindrų galvutės uždėjimas
• Venkite tarpiklio paviršiaus subraižymų.
• Saugokitės cilindro galvučių metalinių drožlių, kurios gali kliudyti tarpiklį.
6. Cilindrų galvutės varžtai

6.2

6.1.

• Automobilių gamintojų rekomendacijos: Keiskite cilindrų galvutės varžtus ir
poveržles.
• Lengvai sutepkite varžtų sriegių ir guolių
paviršius.

6.2.

Vožtuvų dangtelio sandarinimas –
sandarinimo masė
AFD 2018 – anaerobiniai klijai paviršių sandarinimui (spalva raudona)
Tai mažo lipnumo sandarinimo masė, kurios
sudėtyje nėra skiediklių. Dėl ypatingų savybių,
neleidžiančių susidaryti oro burbuliukams, ir
puikaus sukibimo su metalu, ši sandarinimo
medžiaga sudaro sukietėjantį, atsparų vandens, alyvos ir temperatūros poveikiui, sandarinimo sluoksnį tarp sandarinamų paviršių.
Tačiau ši medžiaga leidžia lengvai demontuoti
sujungtus elementus. Priešingai, nei kitos sandarinimo medžiagos, naudojant AFD 2018 ir
esant tiesioginiam metalinių paviršių kontaktui,
nėra prarandama prispaudimo jėga dėl sandarinimo medžiagos „nusėdimo”.

Naudojimo būdas
Sandarinamus paviršius nuvalykite ir pašalinkite riebalus spiritu arba panašiais tirpikliais. Tik
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absoliučiai švarūs ir neriebaluoti paviršiai užtikrina tinkamą sandarinimo medžiagos sukibimą su paviršiais. Spausdami indelį padenkite
tik vieno sandarinamų paviršių pusę tolygiu,
nepertraukiamu AFD 2018 medžiagos sluoksniu. Po to sujunkite sandarinamus elementus.
Nebūtina laukti cheminių medžiagų išgaravimo. Nors sandarinimas įvyksta akimirksniu, rekomenduojame užvesti variklį praėjus 2 val. po
detalių montavimo.

Pritaikymo pavyzdžiai:
ALFA ROMEO 1.8TBi
AUDI|SEAT| ŠKODA| VW1.2TFSI
AUDI|SEAT| ŠKODA| VW1.4TFSI
AUDI|SEAT| ŠKODA| VW1.6FSI
AUDI|SEAT| ŠKODA| VW1.8TFSI
AUDI|SEAT| ŠKODA| VW2.0TDI16V
AUDI|SEAT| ŠKODA| VW2.0TFSI
MERCEDES BENZ M272

• Jei yra poveržlė, pripildykite tepalo tarp jos
ir varžto galvutės.
• Atsargiai: niekada netepkite poveržlės guolių paviršiaus ant cilindro galvutės.

7. Varžto tvirtinimas
• Vadovaukitės gamintojų nurodytais varžto
tvirtinimo nurodymais.
• Sukimo momentas/veržimo kampas: tvirtinkite laipsniškai pagal nurodymus.
• Toliau tvirtinkite vadovaudamiesi
instrukcijomis.
MERCEDES BENZ M273
MERCEDES BENZ OM642
SEAT| ŠKODA| VW1.28V/16V
SEAT| ŠKODA| VW1.48V/16V
SEAT| ŠKODA| VW1.68V/16V
VOLVO B5204
VOLVO B5234
VOLVO B5244
Daugiau informacijos, apie pritaikymą automobiliuose ir varikliuose, rasite elektroniniame ELRING (E KAT) kataloge, www.elring.de .

G E R A

P A T I R T I S

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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T I E K ĖJ A I I R P R O D U K T A I
Lauber Sp. z o.o

Naujausias LAUBER katalogas
DVD jau pasiekiamas
LAUBER išleido naująją, jau penktąją elektroninio katalogo laidą. Atsižvelgiant į duomenų
kiekį, katalogas buvo įrašytas į DVD diskus.
Naujausias LAUBER katalogas DVD
jau pasiekiamas

Pasirinkite gaminį.

LAUBER išleido naująją, jau penktąją elektroninio katalogo laidą. Atsižvelgiant į duomenų
kiekį, katalogas buvo įrašytas į DVD diskus.

2. Kai kurios naujienos LAUBER
asortimente:
22.1123: STARTERIS MERCEDES HANOMAG / CATERPILLAR
VARIOUS MODEL/ VOLVO SERIJA F F406 3.9;

Pagrindinis pasikeitimas šios laidos kataloge
yra tai, kad katalogo duomenų bazė buvo surišta su „TecDoc „duomenų baze, kas leidžia
gauti aktualius ir tikslius duomenis.
Kataloge buvo pakeista vartotojo grafinė sąsaja, kuri tapo patrauklesne ir patogesne.
Visiškai nauja galimybė – starterių, generatorių bei stabdžių lankstų (suportų) elementų
paieška pagal jų išmatavimus su tolerancija
iki 1 mm.
Į katalogą buvo įtraukta:
• 86 automobilių markės
• 2.366 automobilių modeliai
• 10.075 LAUBER detalių kodai
• 7.390 CQ CAR EQUIPMENT detalių kodai
• 15.965 nuotraukos
• 176.106 detalių pakaitalų kodai
• 3 kalbų versijos: lenkų, anglų, vokiečių.

Pasirinkite gaminio tipą ir išmatavimus.
Pagal techninį brėžinį nustatykite detalės Tipą,
laukelyje Wymiary įrašykite išmatavimus
ir tolerancijos dydį (neprivalomas laukelis).
Dėmesio! Detalės yra ieškomos tik nurodyto tipo ribose!

22.1200: STARTERIS 12 V SEAT: CORDOBA 1.9 SDI (09.02)
IBIZA IV 1.9 SDI (02.02) SKODA: FABIA 1.9
SDI (12.99) VW: POLO 1.9 SDI (10.01)

22.1394: STARTERIS VW PASSAT 1.6 2.0 (11.00-05.05)/

Spragtelekite Szukaj

AUDI A4 2.0 (11.00-12.04)/ SKODA SUPERB 1.8 (02.02-)/

Elektroninį katalogą LAUBER DVD galite gauti INTER CARS platinimo tinkle, o taip pat internete www.lauber.pl
Žemiau pateikiame trumpą katalogo aprašymą su instrukcija, kokiu būdų galite parinkti
detales pagal išmatavimus.
55.1508: VAIRO STIPRINTUVO SIURBLYS VW AUDI A6 042.4,3.2 FSI

LAUBER katalogo pagalba galite:
rasti reikiamą detalę arba elementą pagal automobilio markę ir modelį
rasti detales ir elementus pagal LAUBER
(LAU) ir CAR EQUIPMENT (CQ) kodus, atitinkančius detalių gamintojų kodus
rasti detales pagal LAUBER (LAU) ir CAR EQUIPMENT (CQ) kodus, pasinaudodami pakaitalų kodais
rasti generatoriaus, starterio arba stabdžių
suporto elementus pagal išmatavimus
Be standartinės detalių paieškos pagal automobilio markę ir modelį, katalogas suteikia
galimybę parinkti generatoriaus, starterio
bei stabdžių elementus pagal išmatavimus:
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Norėdami atidaryti katalogo duomenis, turite pažymėti detalės kodą ir spragtelėti Pokaż w katalogu.
Kodų paieška.

Greitos paieškos juosta leidžia:
vykdyti tiesioginę LAUBER ir CQ CAR EQUIPMENT kodų paiešką laukelyje Szukaj indeks LAUBER;
vykdyti LAUBER kodų
paiešką pagal kitų gamintojų kodus (pakaitalus) laukelyje Szukaj w zamiennikach.
Nuotraukos:

69.2282: VAIRO KOLONĖLĖ BE STIPRINTUVO CHEVROLET
MATIZ SPARK 05-

T I E K ĖJ A I I R P R O D U K T A I

Aktualijos

77

T I E K ĖJ A I I R P R O D U K T A I
MAHLE Pols k a Sp. z o. o.

Maksimalus panaudojimas
didesniam efektyvumui
Įpučiamo oro srautas varikliuose su turbokompresoriais.
Šiuo metu pagrindinė automobilių projektuotojų ir konstruktorių užduotis – efektyvumo
didinimas. Užduoties pagrindinis tikslas – kuro
sąnaudų sumažinimas ir, tuo pačiu, išmetamų
dujų kiekio mažinimas. Pagrindinės kryptys,
siekiant šio tikslo: automobilio svorio mažinimas, kėbulo oro pasipriešinimo mažinimas bei
ratų riedėjimo pasipriešinimo mažinimas.
Be to, konstruktoriai numato potencialias galimybes efektyvumui didinti optimizuojant alyvų savybes bei variklių ir perdavimo mechanizmų konstrukcijas. Bet esminė vidaus degimo
variklio efektyvumo padidinimo galimybė – tai
turbo-įpūtimo laipsnio padidinimas. Kaip pavyzdį galima pateikti MAHLE suprojektuotą 3
cilindrų variklio prototipą su turbo-įpūtimu,
paremta efektyvumo didinimo principu. Naudojant turbo-įpūtimą , t.y. padidinant įpučiamo
oro kiekį, galima nustatyti norimą variklio galingumą, kuris užtikrins optimalias kuro sąnaudas.
ORO KANALAS. NUO ORO FILTRO IKI
ĮPUČIAMO ORO AUŠINTUVO
ORO FILTRAS. Vidaus degimo varikliai darbo
metu reikalauja nuolatinio gryno oro tiekimo.
Oras, įsiurbiamas iš išorės, praeina pro oro filtrą, todėl pageidaujama, kad oras, patenkantis
į filtrą, būtų kuo švaresnis. Dėl šios priežasties,
konstruojant oro filtrų korpusus, būtina atsižvelgti į tai, kad oro įsiurbimo anga būtų optimalioje vietoje. Būtina parinkti oro įsiurbimo
angos vietą taip, kad į sistemą patenkantis oras
nebūtų užterštas dulkėmis iš kelio dangos,
dulksnos bei lietaus lašeliais arba sniego dalelėmis. Oro filtro korpuse oras nukreipiamas tokiu
būdu, jog oro srautas praeitų per visą filtravimo
įdėklų paviršių kuo mažesniu greičiu. Tai galime užtikrinti pasirinkdami tinkamą korpuso
konstrukciją, o taip pat naudodami skirstytuvus – porėtos medžiagos antdėklus, esančius
ant filtravimo įdėklų. Pritaikius šias priemones,
oro filtro įdėklas patikimai valo įsiurbiamą orą
ir perduoda jį į variklį visą filtro eksploatavimo
laikotarpį.
ŽEMO SLĖGIO KANALAS
Prie oro filtro korpuso išėjimo pritvirtintas oro
srauto matuoklis. Jo paskirtis – išmatuoti, kiek
išvalyto oro turi būti perduodama į sistemą.
Daviklis, elektrinio signalo pavidalu, perduoda
informaciją į variklio valdymo bloką. Oro žarna
su elastiniu elementu išvalytas oras patenka į
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turbokompresorių. Dar vienas iššūkis konstruktoriams: oro filtro korpusas nejudamai
tvirtinamas prie automobilio kėbulo, o variklis
tvirtinamas pagalvių pagalba, t.y. judamu sujungimu. Dėl šios priežasties, žemo slėgio oro
žarna turi būti atspari atsirandančių santykinių
judesių poveikiui. Kompresoriaus sparnuotė,
varoma degimo turbinos, įsiurbia ir suslegia
išvalytą gryną orą. Turbokompresoriai padidina
grynojo oro slėgį, suslėgdami jį. Dėl to padidėja
oro temperatūra variklio degimo kamerose, o
ypač įpučiamo karšto oro kanale, kuris yra po
turbokompresoriumi. Pavyzdžiui, dyzeliniuose
varikliuose, atkarpoje, esančioje tarp turbokompresoriaus ir tarpinio aušintuvo, darbo
metu temperatūra siekia 200°C ir daugiau.

dinis privalumas – priklausomai nuo poreikio
, galima optimaliai pasirinkti tarpinio oro aušintuvo montavimo vietą. Papildomas žemos
temperatūros aušintuvas, kuris montuojamas
automobilio priekyje, sumažina oro temperatūrą žemiau variklio aušinimo skysčio temperatūros. Vėliau suslėgtas ir atvėsintas oras
patenka į įsiurbimo kolektorių ir nukreipiamas
tiesiogiai į cilindrus.

TARPINIS ORO AUŠINTUVAS
Kadangi spaudžiamas oras šyla – jo tankis mažėja. Tai trukdo kompresoriui ,,pripumpuoti‘‘ į
cilindrus tiek šviežio ,,užtaiso‘‘, kiek jis teoriškai
galėtų. Dujų apykaitos kokybė ir variklio NVK
ęsti ne tokie aukšti, kokie galėtų būti. Šiam
,,nesusipratimui‘‘ išvengti, po kompresoriumi
oras praleidžiamas per specialų radiatorių (paprastai aliuminį), pagal konstrukciją analogišką
esančiam variklio aušinimo sistemoje. Kai oras
yra aušinamas, padidėja jo tankis, tai reiškia,
kad tam tikrame oro tūryje bus daugiau deguonies atomų. Tai leidžia pagerinti efektyvumą ir optimizuoti degimo procesą. Kai kada,
siekiant sumažinti įpučiamo oro temperatūrą,
naudojamas aušinimo skystis, o kartais oro srovė, plūstanti judant mašinai. Tarpinis aušintuvas
, angliškai „intercooler“, ne tik padidina variklio
galingumą, bet ir sumažina šilumos apkrovas,
azoto oksidų kiekį išmetamose dujose ir kuro
sąnaudas.

1. Oro įsiurbimo anga.
2. Oro filtro korpusas su oro srauto matuokliu.
3. Žemojo slėgio kanalas.
4. Turbokompresorius.
5. Karšto oro kanalas.
6. Įpučiamo oro aušintuvas.
7. Suslėgtas, atvėsintas oras.
8. Įsiurbimo kolektorius/skirstytuvas.
9. Variklio aušinimo radiatorius.
10. Išmetimo sistema.

TARPINIS ORO AUŠINIMAS – TIESIOGINIS,
AR NETIESIOGINIS
Tiesioginio oro aušinimo atveju, turbokompresoriuje suspaustas oras nukreipiamas tiesiogiai į tarpinį oro aušintuvą. Automobiliuose
šio tipo aušintuvai montuojami priekyje, prieš
aušinimo skysčio radiatorių. Išimtį sudaro autobusai, kuriose aušintuvai montuojami šone,
užpakalinėje transporto priemonės dalyje.
Netiesioginio oro aušinimo atveju, aušinimui
naudojamas papildomas žemos temperatūros
aušinimo skysčio kontūras. Šio metodo pagrin-

1 pav.
Tiesioginis
oro
aušinimas

2 pav.
Netiesioginis
oro
aušinimas

1. Oro įsiurbimo anga.
2. Oro filtro korpusas su oro srauto matuokliu.
3. Žemo slėgio kanalas.
4. Turbokompresorius.
5. Karšto oro kanalas.
6. Netiesioginis oro aušintuvas.
7. Aušinimo skysčio žemos temperatūros kontūras (iš
radiatoriaus).
8. Variklio aušinimo radiatorius.
9. Žemos temperatūros aušintuvas.
10. Aušinimo skysčio žemos temperatūros kontūras (į
radiatorių).
11. Suslėgtas, atvėsintas oras.
12. Įsiurbimo kolektorius/skirstytuvas.
13. Išmetimo sistema.
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l aisva l aikis

Ketvirtasis MERCEDES-BENZ
žygis per Lietuvą įvyko
Ketvirtasis MERCEDES-BENZ žygis per Lietuvą vyko kiek
neįprastu laiku – priešpaskutinį rugpjūčio savaitgalį,
nes paskutinįjį visi MERCEDES-BENZ klubai susitiks Berlyne paminėti 125-ojo MERCEDES-BENZ gimtadienio.
Žygis, kaip jau įprasta, vyko dvi dienas, renginyje dalyvavo
ne tik Lietuvos MERCEDES-BENZ gerbėjai, bet ir draugai
iš Latvijos, Rusijos, Karaliaučiaus, Baltarusijos. Šiais metais pasirinkome keliauti į Aukštaitiją, aplankėme Anykščius, Rokiškį ir jo dvarą, pamatėme Sartų ežero grožį.
Apie 10 val. visi žygio dalyviai susitiko Ukmergėje, kur,
suformavę apie dvidešimties automobilių koloną, pajudėjo Anykščių link. Trumpam stabtelėję Anykščių arklių
muziejuje, susipažinome su mašinos protėvio – arklio vieta bei reikšme Lietuvos istorijoje ir kasdieniame lietuvio
gyvenime. Anykščiuose neužsibuvome ir vingiuotais keliukais išskubėjome į Rokiškio dvarą, kur visų dalyvių laukė
edukacinė programa – „Sūrio keliu“. Išklausę pasakojimų
apie pieno produktų gaminimo būdus, sūrio rūšis bei jų
paragavę ir išrinkę labiausiai patikusią, pakėlę vyno taures
sveikinome vieni kitus, kad susitikome ir šiais metais. Likome sužavėti ekskursija Rokiškio dvare, kur sužinojome
ne tik apie dvaro šeimininkų Tyzenhauzų giminę, susipažinome su vieno iš geriausiai išsilaikiusių ir autentiškiausių

Tvarkingai išrikiavus automobilius, tradiciškai buvo pakelta
MB klubo vėliava ir po MB klubo prezidento sveikinamojo
žodžio, svečių padėkų už kvietimus ir apsikeitimo simbolinėmis dovanomis prasidėjo vakarinė renginio dalis. Gal
geras oras, gal nuostabiai gražus vaizdas į Sartų ežerą, gal
šaltas Švyturio alus, gal gera kompanija, o gal viskas kartu
kūrė jaukią ir ramią atmosferą. Po vakarienės vieni dalyvavo
įvairiose rungtyse, kiti apžiūrinėjo dalyvių automobilius ir
sprendė, už kurį atiduoti savo simpatijų balsą, arba tiesiog
šnekučiavosi prie židinio. Nepajutome kaip atėjo vidurnaktis, todėl MB klubo šeštojo gimtadienio tortą juokaudami
pjovėme jau po dvylikos – laimingi laiko neskaičiuoja.
Rytas pasitiko su saule, karšta kava ir arbata, raugintų
kopūstų sriuba ir kibinais. Neskubėjome ir džiaugėmės
gražia gamta. Generalinio rėmėjo SONAX įsteigtais prizais apdovanojome daugiausiai simpatijų sulaukusio

Mes ir vėl norime Jums papasakoti vieną „stebuklingą“ istoriją, kuri nutiko Jūsų jau pažįstamiems stebuklingos šalies gyventojams, gyvenantiems žmogiškus
gyvenimus savo stebuklingame miške. Kaip ir mes,
žmonės, taip ir jie, gyvendami savo gyvenimus, susiduria su kasdieninėmis situacijomis, reikalaujančiomis vienokių ar kitokių sprendimų. Pažiūrėkite, kas gi
šį kartą nutiko mūsų stebuklingiems bičiuliams ir kaip
jie „išsisuko“ iš šios situacijos. Taigi, kartą stebuklingame miške...

Šiemet renginys MERCEDES-BENZ žygis per Lietuvą
baigėsi. MB klubas dėkoja visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems, kad MERCEDES-BENZ žygio per Lietuvą
tradiciją būtų gyva. Kitais metais lauksime visų dalyvavusiųjų ir šiemet negalėjusių sudalyvauti, kviesime pažinti Lietuvą, susitikti su senais draugais ir susirasti naujų.
MB klubas dėkoja rėmėjams ir draugams, be kurių šventė
nebūtų tokia, kokia ji buvo:
Generaliniam MB klubo rėmėjui UAB SONBALT, oficialiam
SONAX GmbH & Co. KG atstovui Lietuvoje, prekiaujančiam SONAX automobilių priežiūros priemonėms, už
dovanėles kiekvienam dalyviui, prizus ir paramą renginiui
(www.mysonaxshop.lt).
UAB „Inter Cars Lietuva“ - didžiausiai kompanijai užsiimančiai lengvųjų ir krovininių automobilių dalių platinimu visame Vidurio-Rytu Europos regione, už prizus ir suvenyrus
(www.intercars.lt).
Alaus daryklai „ŠVYTURYS“ už šaltą alų ir prizus.
Radijo stočiai KELYJE už bendradarbiavimą, informuojant
apie renginį.
Draudimo brokerių bendrovei SAGAUTA, tarpininkaujančiai visoms draudimo bendrovėms, už paramą
renginiui.
Fotografui Juozui Sirusui už įamžintas renginio akimirkas (www.adfoto.lt).
Visiems MB klubo nariams už
laiką skirtą organizuojant
renginį.

Lapė paliko automobili Bebrui ir,
išsikvietusi taksį, išlėkė į didžiausią
prekybos centrą – apsipirkti prieš
kelionę. Bebras atsidarė kapotą ir
ėmė „krapštytis“ variklyje, o netrukus jis jau žinojo pašalinių garsų
priežastį. Sugedo labai reta detalė,
nuo kurios priklausė visas variklio
darbas. Visa laimė, jog automobilis
į servisą buvo pristatytas ankščiau,
nei variklis „užkalė“.
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VIENĄ KARTĄ
STEBUKLŲ ŠALYJE...

Tai ar sutvarkys
i
mano mašinyte,
Bebriuk? ☺

dvarų Lietuvoje istorija, tačiau išgirdome daug apie pačio
Rokiškio istoriją, jo liaudies menininkus. Besidžiaugdami
rudenėjančios vasaros saulės spinduliais, apžiūrėjome
Rokiškio miesto centrą ir pro Rokiškio dvaro menės langus aiškiai matomą bažnyčią. Pavakary, jausdami malonų
nuovargį sėdome į savo automobilius ir iš Rokiškio pajudėjome į vakaronės vietą – sodybą ant Sartų ežero kranto.

automobilio (MERCEDES-BENZ W115, 1973 m.) savininką, taip pat antros ir trečios vietos laimėtojus. Tradiciškai
pagerbėme seniausią žygyje dalyvavusį ir visą maršrutą įveikusį MERCEDES-BENZ (MERCEDES-BENZ W110).

Nebežinodamas ko griebtis Bebras nuėjo
pasiguosti savo kolegai Ežiui, kuris turėjo
nuosavą autoservisą jo kaimynystėje. Vos
išgirdęs Bebro problemą, Ežys patarė jam
kreiptis į jų miške neseniai atsidariusios
įmonės atstovybę, kurioje jis pats
perka viską, ko tik jam prireikia
remontuojant ir prižiūrint automobilius. Maža to, jis papasakojo
Bebrui apie tos įmonės teikiamą
žaibišką užsakymų iš kitos šalies
pristatymą. Pasirodo, tai viena iš įmonės paslaugų, kurios dėka pastaruoju metu
suklestėjo Ežio verslas.
Iš pat pradžių Bebras skeptiškai žiūrėjo į
Ežio pasiūlymą, tačiau išgirdęs, jog užsakytos
detalės iš kitos šalies pristatomos per naktį,
nusprendė vykti į tos įmonės atstovybę ir ten viską
sužinoti. Tuo labiau, kad kito būdo, gauti reikiamą
detalę, jis nebegalėjo sugalvoti...
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Bebras buvo „apakęs“ nuo tokio
operatyvumo! Tačiau, kadangi
tai buvo pirmasis jo kontaktas
su įmonę, jis susitarė, jog ryte
pats atvažiuos pasiimti detales
– vos tik atstovybe pradės savo
darbą. Kaip tarė, taip ir padarė... Kitos dienos rytą Bebras
gavo jam taip reikalingą detalę.

8

3
Bebras puolė skambinėti
visoms jo miške esančioms
įmonėms užsiimančiomis atsarginių
detalių automobiliams
prekyba, bet nei vieną jų
neturėjo reikiamos dalies.
Maža to, paskambinęs visoms įmonėms su kuriomis
jis bendradarbiavo jau daugelį metų, Bebras
sužinojo, kad tokios detalės nėra ne tik jo
miške, bet ir visuose jo šalies miškuose. O
blogiausia tai, jog Lapės automobilis toks,
kokių senų automobilių sąvartynuose dar ne
greit atsiras – Bebras netgi naudotos detalės
rasti negalėjo. Va, čia tai problema!
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Nieko nelaukęs, Bebras
nurūko į rekomenduotos
įmonės atstovybę, kad galėtu
savo akimis įsitikinti, ar
Ežys jam pasakė tiesą.
Ir, pasirodo, tikrai
– įmonėje ne tik
pažadėjo užsakyti
reikiamą detalę ir
per naktį atsivežti ją
savo atstovybę, bet dar ir
kitą rytą atvežti ją į Bebro
servisą.

ič

Gavęs reikalingą detalę,
Bebras be didelio vargo suremontavo Lapės automobilį,
kuris dabar veikė kaip laikrodis. Bebras buvo laimingas,
kaip niekad!
iu

li!
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Į Bebro autoservisą su savo prabangiu
automobiliu atvažiavo klientė Lapė ir pasiskundė, kad „iš po kapoto“ sklinda keisti
garsai, o jai ryt iš ryto reikia vykti į tolima kelione, paatostogauti, todėl būtina
jos automobilį sutvarkyti iki ryt ryto...

O Lapė, išgirdusi
kaip „gražiai“ po
remonto dirba jos
mylimo automobilio
variklis, negailėjo
Bebrui nei pagyrų,
nei pinigų!

I,
tau DĖKU
Nerealiai išgelbėjai!
Ežy –

Bebras savo draugui Ežiui irgi atsidėkojo už labai vertingą
patarimą ir tos įmonės kontaktus!

Naujienos, įdomūs straipsniai ir techniniai
patarimai, darbo skelbimai, konkursai bei kita
automobilių verslui naudinga informacija.

AU TOV E R S LO
PRO F ES I O N A L A MS!

www.MotoFocus.eu – tai pirmasis Lietuvoje interneto portalas skirtas autoservisams,
autodalių platintojams ir parduotuvėms, serviso įranga prekiaujančioms įmonėms bei
visiems, kurie domisi automobilių dalių rinkos naujovėmis.

Ratų guolių komplektai
Ratų stebulės

Platus asortimentas skirtas automobiliams iš Azijos. Ratų guolių komplektai ir ratų
stebulės priekinei bei galinei ašiai. Naujas dizainas, tačiau kokybė puiki kaip ir
ankščiau. Komplektą sudaro aukštos kokybės guoliai, gaminami Japonijos ir Korėjos
gamintojų: KOYO, NACHI, NSK, NTN.

Vienintelis įgaliotas KANACO produkcijos platintojas –
INTER CARS.

