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HaynesPro - liderul în documentaţie tehnică 
pentru atelierul dumneavoastră.
HaynesPro face parte din grupul Haynes Publishing Group, 
renumit pentru manualele tehnice. Încă de la în� ințarea 
� rmei în 1995, furnizăm pieței auto cele mai actuale 
documentații tehnice pentru autoturisme, camioane și 
autovehicule comerciale.

HaynesPro promite să furnizeze atelierelor independente 
produse care le vor permite să lucreze mai e� cient și să 
își crească pro� tul prin economia de timp pentru găsirea 
documentației tehnice esențiale. Datorită interfeței ușor 
de utilizat, WorkshopData™ este accesibil pe dispozitivele 
mobile și pe desktop-uri.

HaynesPro WorkshopData™ - îmbină datele esențiale de 
întreținere și de reparații cu desene tehnice detaliate, și un 
modul electronic de diagnoză inteligentă (VESA). Acesta 
permite mecanicilor să facă diagnoză, să întrețină și să repare 
autoturismele și autovehiculele comerciale.

Informațiile din HaynesPro WorkshopData™ se bazează 
pe documentația originală a producătorului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați 
HaynesPro la adresa CS@haynespro.com sau să ne 
vizitați pagina web haynespro.com 

[A4_advert_CAT]_WorkshopData_Ultimate_20170222.indd   1 8-3-2017   12:03:48
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www.ate.com

5 minute pentru siguranța dvs. – 
verificarea lichidului de frână ATE 

Verificați în mod regulat lichidul  
de frână și sistemul de frânare – 
cel puțin o dată pe an. 

Lichidul de frână absoarbe cu 
timpul apă din aer, ceea ce duce 
la o scădere drastică a punctului 
de fierbere și a calității lichidului 
de frână. Datorită temperaturilor 
ridicate la frânare, lichidul de frână 
începe să fiarbă și se formează 
bule de vapori. Rezultatul: În loc 
să frânați, apăsați pedala în gol. 
Noi vrem ca dvs. să circulați în 
siguranță. 

Schimb lichid de frână 
necesar urgent. 

Verificați coroziunea 
(rugina) la cilindrul 
principal, cilindrii de 
roată și etrierii de frână 

ATE AZ Bremsfluessigkeiten 210x297 RO.indd   1 01.03.18   11:08
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AIC WHOLESALE TICKER  contains information from Jürgen Liebisch GmbH  Wilhelm-Bergner-Straße 11c  21509 Glinde  Germany  
Responsible:  Guido Berkefeld  email: marketing@AIC-Germany.de    Telephone +49 (40) 253066-0 

 WHOLESALE-TICKER  
               MAI 2018  

 

Dear customers,  

You’re sure to be able to relate to this from day-to-day life: every purchase – 
whether food, consumer electronics or that trip you booked online – it is always a 
matter of trust at least to some extent. This also applies to your orders at AIC. 
You’re naturally relying on us to supply you with great value, high-quality automo-
tive spare parts. You can do this with a clear conscience: we check all the articles 
we receive very carefully before they go on sale. And speaking of looking closely: 
it's hard to believe what martens are capable of doing with car antennas.  

Read on and see for yourself!  

Your Jürgen Liebisch GmbH Team  

 

Birgit Dittmer       Svenja Schertges  
Purchase        Purchase 

in stock. We have three antenna bases in our 
range (item numbers 53912, 57021 & 
57022) that are suitable for 682 vehicle 
applications.  

Last but not least 

Tested for you  
Incoming goods inspection by AIC’s quality management 

Around the world 125 times in 50 
years 

Irving Gordon from the USA really loves 
his 1966 Volvo P1800. So much so that, 
according to a report from Autorevue 
magazine, he has driven almost 50 
million kilometres in it over the last 50 
years!  

It seems as if nothing is impossible: take 
the short video doing the rounds on the 
web showing how a marten jumps onto 
a car roof and takes careful aim to 
urinate in the antenna socket. 
Another video shows how a cute 
animal unscrews an antenna in a 
wild type of dance (https://
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? 
v=5VJl98AwNS4). Granted, both 
cases are certainly not funny for 
the owners of the cars involved. 
But having a marten doing its 
business on the car roof is proba-
bly a quite unusual cause for bad radio 

All that’s good comes from above?  

reception, a scruffy exterior or moisture 
penetrating from above. Far more 
common is damage caused by not 
removing the antenna before going 

through the car 
wash – or from 
vandals of a two-
legged variety. 
Other explanations 
for problems with 
the antenna base 
include porous 
seals, seized threads 
or loose connectors. 

Thankfully, AIC has great value spares 

AIC stands for a constantly growing 
selection of high-quality, great value 
automotive spare parts. The key point 
here for us at AIC is that the quality of 
our product has utmost importance. 
Ensuring the items that we have on 
offer adhere to our strict quality stand-
ards is even more important for us than 
their availability at short notice. There-
fore, all deliveries reaching us from all 
over the world are carefully checked by 
our specialists as they arrive each day 
before we release them for dispatch to 
our customers. Should any defects be 
discovered, we will block the corre-
sponding goods until the problem has 
been solved or a suitable replacement 

arrives. This may mean that the situation 
can arise where we don’t immediately 
forward certain items to our customers 
even though we have already received 
them. But in doing so, we guarantee that 
our customers can always rely on the 
quality of AIC despite an ever-increasing 
range of products. Incoming goods 
inspection is one of the core tasks of our 
quality management, product manage-
ment and purchasing divisions, and is an 
essential component of the AIC quality 
management system. This also includes 
the annual supplier evaluation, in which 
we evaluate our suppliers according to 
product and delivery quality as well as 
their adherence to deadlines, as well as 

Antenna base for VAG  
AIC item no.: 57022  
OE ref. no.: 1K0 035 501  

other factors. It also allows us, for exam-
ple, to then tell our suppliers in which 
areas they can further optimise their 
products and services. 
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Alternator freewheel: 

Smooth quiet running of the ancillary drive

Combustion engines do not exhibit 
even rotary motion. The crankshaft 
is constantly accelerated and 
braked due to the four-stroke 
principle. These vibrations are 
transferred to the ancillary drive 
which has a negative impact on 
noise behaviour and the service 
life of the drive belt. In the process, 
the vibrations generate strong 
fluctuations in the torque as well 
as high forces, particularly in the 
relatively heavy alternator rotor. As 
the component with the highest 
mass moment of inertia, the 
alternator accordingly has a huge 
influence on the ancillary drive.

For this reason, in modern 
vehicles the alternator is fitted 
with a freewheel belt pulley (also 
known as the alternator freewheel 
pulley). This is mounted directly 
on the alternator’s drive shaft and 
transfers the motive force in only 
one direction of rotation. It therefore 
decouples the alternator from the 
vibrations of the crankshaft, as a 
result of which the belt drive runs 
more smoothly and quietly while at 
the same time extending the drive 
belt’s service life.

Balancing of the moments of 
inertia in the belt drive results in the 
following advantages:

•	 Increased	running	comfort	due	
to	smoothing	of	the	belt	drive

•	Less	noise	in	the	ancillary	drive	
(no	slipping)

•	Longer	service	life	of	the	belt	
drive

•	Reduction	of	the	effects	of	the	
alternator	mass	on	the	belt	drive

•	Reduction	in	fuel	consumption

Differences and characteristics 
of various freewheels

Currently, we distinguish between 
two freewheels on the market: 
Overrunning alternator pulley 
(OAP) and overrunning alternator 
decoupler (OAD).

The OAP has a simple overrunning 
clutch which is located inside the 
rotating disk.

When the engine is switched off, 
the alternator rotor runs out due 

febi bilstein recommends:

•	 Check	the	function	of	the	
alternator	freewheel	during	the	
visual	examination	or	when	
replacing	components	of	the	
ancillary	drive,	and	replace	it	if	
necessary.

•	 Always	replace	the	alternator	
freewheel	if	a	new	alternator	is	
fitted.

•	 Replace	V-ribbed	belt,	belt	
tensioner	and	alternator	freewheel	
at	the	same	time.

•	 Replace	the	alternator	
freewheel	after	the	vehicle	has	
done	120,000	km.

Rely on tested OE quality spare 
parts by febi bilstein. The entire 
range can be found at: 
www.febi-parts.com

febi is part of the bilstein group, the 
umbrella organisation for several 
other strong brands. Further 
information may be obtained at: 
www.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel.  +49 2333 911-0

Fax  +49 2333 911-444

E-mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

OAP: Rotating freely in one 
direction and immediately blocking 
in the opposite direction.

OAD: Rotating freely in one 
direction and in the opposite 
direction quickly increasing 
resistance up to blocking.  
The alternator freewheel must be 
replaced if one of the functions is 
missing during the test.

Cape Inner ring Rotating disk

Thrust washer 
with gasket

Inner sleeve Supported 
freewheel unit

Gasket 

Figure	1:	Construction	of	the	OAP

to its large mass without taking 
the belt pulley with it (see Fig. 1). 
Unlike the OAP, in addition to the 
freewheel function the OAD has a 
torsional spring with which energy 
can be absorbed. It absorbs 
rotational irregularities emanating 
from the crankshaft before they 
can have an adverse effect on the 
alternator and therefore also on the 
ancillary drive (see Fig. 2).

Consequences of a faulty 
alternator freewheel 

If the alternator freewheel has 
seized, engine vibrations are no 
longer compensated and this leads 
to noisy belt travel at low engine 
speeds. Due to these increased 
movements of the belt, high forces 
act on the belt tensioner, as a result 
of which both this and the seized 
alternator freewheel may fail. In the 
most unfavourable case, the result 
is severe engine damage.
Shown in the following are the types 
of damage which are preceded by 
a faulty alternator freewheel (see 
Fig. 3).

Inspecting the alternator 
freewheel

When the engine is running, a 
faulty alternator freewheel can be 
identified by the uneven running of 
the unit belt and the corresponding 
secondary noise. If the alternator 
freewheel is intact, on switching 

off the engine the alternator must 
come to a delayed stop at high 
speed.

Proceed as follows for functional 
testing of the alternator freewheel: 
Dismantle the V-ribbed belt and 
remove the cover plate.

Grasp the outer ring of the belt 
pulley with one hand and turn the 
fitting tool previously attached in 
both directions with the other.

Cap Bush Spring 

Shaft Clutch support

Ball bearing

Rotating disk

Coupling

Thrust disk

Spacer

Figure	2:	Construction	of	the	OAD

Figure	3:	Consequences	of	a	faulty	alternator	freewheel

Deformed	belt	pulley	Tensioning	unit	mounting	screw	broken Hydraulic	tensioner	broken

Fulia de alternator cu cuplaj roată liberă
Funcționarea uniformă a componentelor 
auxiliare ale motorului
Motoarele cu ardere interna nu 
prezintă o mișcare de rotație uniforma. 
Arborele cotit este continuu accelerat 
și frânat ca urmare a alternarii celor 
patru timpi functionali ai motorului. 
Aceste vibrații sunt transferate catre 
accesoriile motorului si au un impact 
negativ asupra comportamentului, 
zgomotului și duratei de viață a 
curelei de transmisie. In acest proces, 
vibrațiile generează o puternică 
variatie a cuplului, precum și forțe 
mari, în special în rotoarele grele ale 
alternatoarelor. Fiind  componenta 
cu cea mai mare masă inerțiala, 
alternatorul are, în consecință, o 
influență enormă atât asupra curelei 
de transmisie cât si asupra celorlalte 
accesorii ale motorului.

În cazul în care fulia cu cuplaj roată 
liberă a alternatorului este intactă, 
la oprirea motorului de la o turatie 
ridicată, alternatorul trebuie să 
prezinte o oprire întârziată. 
Pentru testarea funcționării corecte 
a fuliei de alternator procedati după 
cum urmează: demontați cureaua de 
accesorii poly-V și scoateți capacul 
fuliei alternatorului. Apucati cu o mână 
inelul exterior al fuliei iar cu cealaltă 
rotiti rotorul alternatorului in ambele 
sensuri, cu ajutorul cheii speciale de 
montare a acesteia.

OAP: trebuie să se rotească liber într-o 
direcție iar în cealaltă directie trebuie 
să se blocheze imediat.
OAD: trebuie să se rotească liber 
într-o direcție iar în cealaltă directie 
trebuie să prezinte o crestere rapidă a 
rezistenței dupa care sa se blocheze.

Fulia cu cuplaj de tip roată liberă a 
alternatorului trebuie să fie înlocuită 
în cazul în care, în timpul testului, 
se constată că una dintre funcțiile 
descrise mai sus lipsește.

febi bilstein recomandă: 

Verificați funcționarea corectă a 
fuliei cu cuplaj de tip roată liberă a 
alternatorului în timpul examinării 
vizuale sau la înlocuirea curelei de 
accesorii ori a componentelor și 
înlocuiți-o dacă este necesar;

Înlocuiți întotdeauna fulia cu cuplaj de 
tip roată liberă dacă se monteză un 
nou alternator;

Înlocuiți cureaua de accesorii poly-V, 
intinzătorul acesteia si fulia cu cuplaj 
de tip roată liberă a alternatorului în 
același timp;

Înlocuiți fulia cu cuplaj de tip roată 
liberă a alternatorului la un parcurs al 
autovehiculului de 120.000 km.

Bazați-vă pe piesele de schimb 
testate, de calitate OE, de la febi 
bilstein. Intreaga gamă poate fi găsită 
la: www.febi-parts.com

febi este parte a grupului bilstein, 
organizație umbrelă pentru mai 
multe branduri puternice. Informații 
suplimentare pot fi obținute de la:
www.bilsteingroup.com

Echilibrarea momentelor de inerție 
care actioneaza în cureaua de 
transmisie (de accesorii) conduce la 
următoarele avantaje:

• Creșterea confortului ca urmare a 
funcționării mai uniforme a curelei

• Mai putin zgomot produs de curea 
(nu există patinare) 

• Durata de viață mai lungă a curelei 
de accesorii

• Reducerea efectelor produse 
de masa rotorului alternatorului 
asupra curelei

• Reducerea consumului de 
combustibil

Diferențele și caracteristicile dife-
ritelor tipuri de cuplaje roată liberă 
(freewheel):

Din acest motiv, la autovehiculele 
moderne alternatorul este echipat cu 
fulie cu cuplaj roată liberă (cunoscut, 
de asemenea, și sub numele de 
freewheel). Acest sistem este montat 
direct pe arborele de antrenare al 
alternatorului și transmite forța de 
antrenare doar într-un singur sens 
de rotație. Prin urmare, acest cuplaj 
protejeaza alternatorul de vibrațiile 
arborelui cotit și, ca urmare, cureaua 
are o funcționare mai lina și mai 
silentioasă iar în timp se obtine o 
extindere a duratei ei de viață.

În prezent, pe piață, se disting două 
tipuri de cuplaje roată liberă: fulie de 
alternator cu cuplaj unidirecțional 
(OAP - Overrunning alternator pulley) 
și fulie de alternator cu ambreiaj (OAD 
- overrunning alternator decoupler)
Fulia de alternator cu cuplaj 
unidirecțional (OAP) are in constructie, 
în interiorul său, un simplu cuplaj 
unisens. Cand functionarea motorului 
este oprită, rotorul alternatorului, 
datorită masei sale inertiale mari, isi 

continuă miscarea pentru o scurtă 
perioadă, fără insă a antrene cu el 
si cureaua de accesorii (vezi Fig. 1). 
Spre deosebire de OAP, cuplajul OAD 
are, în plus față de funcția de rotire 
libera unisens, si un arc de torsiune 
care poate absorbi o anumita cantitate 
de energie. Acest tip de cuplaj (OAD) 
absoarbe neuniformitătile de rotație 
care provin de la arborele cotit 
înainte ca acestea să producă un 
efect negativ asupra alternatorului și, 
prin consecintă și asupra curelei de 
accesorii și elementelor auxiliare. (vezi 
Fig. 2).

Consecințele ale unei fulii de 
alternator defecte

Dacă cuplajul de tip roata liberă 
al fuliei alternatorului este defect, 
atunci vibrațiile motorului nu mai sunt 
compensate iar acest lucru conduce 
la o functionare zgomotoasa a curelei 
de accesorii la turatii mici. Datorită 
oscilatiilor accentuate ale curelei, 
intinzatorul mecanic este solicitat 
de forte mult mai mari, solicitari ce 
pot conduce la distrugerea ambelor 
componente - intinzatorul curelei si 
fulia alternatorului sau, in cazul cel mai 
nefavorabil, chiar la daune majore ale 
motorului.
In imagini (vezi Fig. 3) sunt prezentate 
diferite tipuri de daune provocate de 
fulii de alternator defecte.

Verificarea fuliei de alternator cu 
cuplaj de tip roată liberă

Când motorul functionează, un 
alternator al cărui fulie este defectă 
poate fi identificat prin vibratia 
curelei de accesorii insotită de un 
zgomot secundar corespunzător. 

Capac

Saibă cu garnitură

Figura 1. Construcţia cuplajului (OAP)

Figura 2. Construcţia cuplajului (OAD)

Surub rupt al intinzătorului 
curelei de accesorii

Figura 3. Consecinte ale fuliilor de alternator defecte

Intinzător hidraulic al curelei 
de accesorii rupt 

Fulie curea accesorii deteriorată
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Alternator freewheel: 

Smooth quiet running of the ancillary drive

Combustion engines do not exhibit 
even rotary motion. The crankshaft 
is constantly accelerated and 
braked due to the four-stroke 
principle. These vibrations are 
transferred to the ancillary drive 
which has a negative impact on 
noise behaviour and the service 
life of the drive belt. In the process, 
the vibrations generate strong 
fluctuations in the torque as well 
as high forces, particularly in the 
relatively heavy alternator rotor. As 
the component with the highest 
mass moment of inertia, the 
alternator accordingly has a huge 
influence on the ancillary drive.

For this reason, in modern 
vehicles the alternator is fitted 
with a freewheel belt pulley (also 
known as the alternator freewheel 
pulley). This is mounted directly 
on the alternator’s drive shaft and 
transfers the motive force in only 
one direction of rotation. It therefore 
decouples the alternator from the 
vibrations of the crankshaft, as a 
result of which the belt drive runs 
more smoothly and quietly while at 
the same time extending the drive 
belt’s service life.

Balancing of the moments of 
inertia in the belt drive results in the 
following advantages:

•	 Increased	running	comfort	due	
to	smoothing	of	the	belt	drive

•	Less	noise	in	the	ancillary	drive	
(no	slipping)

•	Longer	service	life	of	the	belt	
drive

•	Reduction	of	the	effects	of	the	
alternator	mass	on	the	belt	drive

•	Reduction	in	fuel	consumption

Differences and characteristics 
of various freewheels

Currently, we distinguish between 
two freewheels on the market: 
Overrunning alternator pulley 
(OAP) and overrunning alternator 
decoupler (OAD).

The OAP has a simple overrunning 
clutch which is located inside the 
rotating disk.

When the engine is switched off, 
the alternator rotor runs out due 

febi bilstein recommends:

•	 Check	the	function	of	the	
alternator	freewheel	during	the	
visual	examination	or	when	
replacing	components	of	the	
ancillary	drive,	and	replace	it	if	
necessary.

•	 Always	replace	the	alternator	
freewheel	if	a	new	alternator	is	
fitted.

•	 Replace	V-ribbed	belt,	belt	
tensioner	and	alternator	freewheel	
at	the	same	time.

•	 Replace	the	alternator	
freewheel	after	the	vehicle	has	
done	120,000	km.

Rely on tested OE quality spare 
parts by febi bilstein. The entire 
range can be found at: 
www.febi-parts.com

febi is part of the bilstein group, the 
umbrella organisation for several 
other strong brands. Further 
information may be obtained at: 
www.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel.  +49 2333 911-0

Fax  +49 2333 911-444

E-mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

OAP: Rotating freely in one 
direction and immediately blocking 
in the opposite direction.

OAD: Rotating freely in one 
direction and in the opposite 
direction quickly increasing 
resistance up to blocking.  
The alternator freewheel must be 
replaced if one of the functions is 
missing during the test.

Cape Inner ring Rotating disk

Thrust washer 
with gasket

Inner sleeve Supported 
freewheel unit

Gasket 

Figure	1:	Construction	of	the	OAP

to its large mass without taking 
the belt pulley with it (see Fig. 1). 
Unlike the OAP, in addition to the 
freewheel function the OAD has a 
torsional spring with which energy 
can be absorbed. It absorbs 
rotational irregularities emanating 
from the crankshaft before they 
can have an adverse effect on the 
alternator and therefore also on the 
ancillary drive (see Fig. 2).

Consequences of a faulty 
alternator freewheel 

If the alternator freewheel has 
seized, engine vibrations are no 
longer compensated and this leads 
to noisy belt travel at low engine 
speeds. Due to these increased 
movements of the belt, high forces 
act on the belt tensioner, as a result 
of which both this and the seized 
alternator freewheel may fail. In the 
most unfavourable case, the result 
is severe engine damage.
Shown in the following are the types 
of damage which are preceded by 
a faulty alternator freewheel (see 
Fig. 3).

Inspecting the alternator 
freewheel

When the engine is running, a 
faulty alternator freewheel can be 
identified by the uneven running of 
the unit belt and the corresponding 
secondary noise. If the alternator 
freewheel is intact, on switching 

off the engine the alternator must 
come to a delayed stop at high 
speed.

Proceed as follows for functional 
testing of the alternator freewheel: 
Dismantle the V-ribbed belt and 
remove the cover plate.

Grasp the outer ring of the belt 
pulley with one hand and turn the 
fitting tool previously attached in 
both directions with the other.
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Ball bearing
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Coupling

Thrust disk
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Figure	2:	Construction	of	the	OAD

Figure	3:	Consequences	of	a	faulty	alternator	freewheel

Deformed	belt	pulley	Tensioning	unit	mounting	screw	broken Hydraulic	tensioner	broken

Fulia de alternator cu cuplaj roată liberă
Funcționarea uniformă a componentelor 
auxiliare ale motorului
Motoarele cu ardere interna nu 
prezintă o mișcare de rotație uniforma. 
Arborele cotit este continuu accelerat 
și frânat ca urmare a alternarii celor 
patru timpi functionali ai motorului. 
Aceste vibrații sunt transferate catre 
accesoriile motorului si au un impact 
negativ asupra comportamentului, 
zgomotului și duratei de viață a 
curelei de transmisie. In acest proces, 
vibrațiile generează o puternică 
variatie a cuplului, precum și forțe 
mari, în special în rotoarele grele ale 
alternatoarelor. Fiind  componenta 
cu cea mai mare masă inerțiala, 
alternatorul are, în consecință, o 
influență enormă atât asupra curelei 
de transmisie cât si asupra celorlalte 
accesorii ale motorului.

În cazul în care fulia cu cuplaj roată 
liberă a alternatorului este intactă, 
la oprirea motorului de la o turatie 
ridicată, alternatorul trebuie să 
prezinte o oprire întârziată. 
Pentru testarea funcționării corecte 
a fuliei de alternator procedati după 
cum urmează: demontați cureaua de 
accesorii poly-V și scoateți capacul 
fuliei alternatorului. Apucati cu o mână 
inelul exterior al fuliei iar cu cealaltă 
rotiti rotorul alternatorului in ambele 
sensuri, cu ajutorul cheii speciale de 
montare a acesteia.

OAP: trebuie să se rotească liber într-o 
direcție iar în cealaltă directie trebuie 
să se blocheze imediat.
OAD: trebuie să se rotească liber 
într-o direcție iar în cealaltă directie 
trebuie să prezinte o crestere rapidă a 
rezistenței dupa care sa se blocheze.

Fulia cu cuplaj de tip roată liberă a 
alternatorului trebuie să fie înlocuită 
în cazul în care, în timpul testului, 
se constată că una dintre funcțiile 
descrise mai sus lipsește.

febi bilstein recomandă: 

Verificați funcționarea corectă a 
fuliei cu cuplaj de tip roată liberă a 
alternatorului în timpul examinării 
vizuale sau la înlocuirea curelei de 
accesorii ori a componentelor și 
înlocuiți-o dacă este necesar;

Înlocuiți întotdeauna fulia cu cuplaj de 
tip roată liberă dacă se monteză un 
nou alternator;

Înlocuiți cureaua de accesorii poly-V, 
intinzătorul acesteia si fulia cu cuplaj 
de tip roată liberă a alternatorului în 
același timp;

Înlocuiți fulia cu cuplaj de tip roată 
liberă a alternatorului la un parcurs al 
autovehiculului de 120.000 km.

Bazați-vă pe piesele de schimb 
testate, de calitate OE, de la febi 
bilstein. Intreaga gamă poate fi găsită 
la: www.febi-parts.com

febi este parte a grupului bilstein, 
organizație umbrelă pentru mai 
multe branduri puternice. Informații 
suplimentare pot fi obținute de la:
www.bilsteingroup.com

Echilibrarea momentelor de inerție 
care actioneaza în cureaua de 
transmisie (de accesorii) conduce la 
următoarele avantaje:

• Creșterea confortului ca urmare a 
funcționării mai uniforme a curelei

• Mai putin zgomot produs de curea 
(nu există patinare) 

• Durata de viață mai lungă a curelei 
de accesorii

• Reducerea efectelor produse 
de masa rotorului alternatorului 
asupra curelei

• Reducerea consumului de 
combustibil

Diferențele și caracteristicile dife-
ritelor tipuri de cuplaje roată liberă 
(freewheel):

Din acest motiv, la autovehiculele 
moderne alternatorul este echipat cu 
fulie cu cuplaj roată liberă (cunoscut, 
de asemenea, și sub numele de 
freewheel). Acest sistem este montat 
direct pe arborele de antrenare al 
alternatorului și transmite forța de 
antrenare doar într-un singur sens 
de rotație. Prin urmare, acest cuplaj 
protejeaza alternatorul de vibrațiile 
arborelui cotit și, ca urmare, cureaua 
are o funcționare mai lina și mai 
silentioasă iar în timp se obtine o 
extindere a duratei ei de viață.

În prezent, pe piață, se disting două 
tipuri de cuplaje roată liberă: fulie de 
alternator cu cuplaj unidirecțional 
(OAP - Overrunning alternator pulley) 
și fulie de alternator cu ambreiaj (OAD 
- overrunning alternator decoupler)
Fulia de alternator cu cuplaj 
unidirecțional (OAP) are in constructie, 
în interiorul său, un simplu cuplaj 
unisens. Cand functionarea motorului 
este oprită, rotorul alternatorului, 
datorită masei sale inertiale mari, isi 

continuă miscarea pentru o scurtă 
perioadă, fără insă a antrene cu el 
si cureaua de accesorii (vezi Fig. 1). 
Spre deosebire de OAP, cuplajul OAD 
are, în plus față de funcția de rotire 
libera unisens, si un arc de torsiune 
care poate absorbi o anumita cantitate 
de energie. Acest tip de cuplaj (OAD) 
absoarbe neuniformitătile de rotație 
care provin de la arborele cotit 
înainte ca acestea să producă un 
efect negativ asupra alternatorului și, 
prin consecintă și asupra curelei de 
accesorii și elementelor auxiliare. (vezi 
Fig. 2).

Consecințele ale unei fulii de 
alternator defecte

Dacă cuplajul de tip roata liberă 
al fuliei alternatorului este defect, 
atunci vibrațiile motorului nu mai sunt 
compensate iar acest lucru conduce 
la o functionare zgomotoasa a curelei 
de accesorii la turatii mici. Datorită 
oscilatiilor accentuate ale curelei, 
intinzatorul mecanic este solicitat 
de forte mult mai mari, solicitari ce 
pot conduce la distrugerea ambelor 
componente - intinzatorul curelei si 
fulia alternatorului sau, in cazul cel mai 
nefavorabil, chiar la daune majore ale 
motorului.
In imagini (vezi Fig. 3) sunt prezentate 
diferite tipuri de daune provocate de 
fulii de alternator defecte.

Verificarea fuliei de alternator cu 
cuplaj de tip roată liberă

Când motorul functionează, un 
alternator al cărui fulie este defectă 
poate fi identificat prin vibratia 
curelei de accesorii insotită de un 
zgomot secundar corespunzător. 

Capac

Saibă cu garnitură

Figura 1. Construcţia cuplajului (OAP)

Figura 2. Construcţia cuplajului (OAD)

Surub rupt al intinzătorului 
curelei de accesorii

Figura 3. Consecinte ale fuliilor de alternator defecte

Intinzător hidraulic al curelei 
de accesorii rupt 

Fulie curea accesorii deteriorată
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Art.nr. Produs Cantitate Ambalaje 

21224 Molygen New Generation 5W-30 DPF 1 l Canistre plastic

21225 Molygen New Generation 5W-30 DPF 4 l

Molygen New Generation 
5W-30 DPF

Prezentarea produsului

Noul ulei, Molygen New Generation 5W-30 DPF, protejează nu doar motorul, 
ci și filtrul de particule diesel.
Testele SRV au demonstrat că uzura la filtrele de particule diesel care 
beneficiază de Molygen New Generation 5W-30 DPF este de trei ori mai 
redusă comparativ cu filtrele care dispun de uleiuri 5W-30 obișnuite.
Asigură o curățare optimă a motorului. Rezultatele sunt economii de 
combustibil și o durată de viață extinsă a motorului.

Spre deosebire de uleiurile obișnuite, uleiurile Molygen nu au o culoare 
maro-aurie, ci verde strălucitor. Și noul Molygen New Generation 5W-30 
DPF este verde. 

stabilitate optimă la maturare

presiunea optimă a uleiului sub 
toate condițiile de operare

special conceput pentru vehicule 
cu filtrul de particule diesel

testat pentru turbocompresoare și 
convertori catalitici

  Proprietăți:

   bună funcționare a motorului

   protecție excelentă la uzură

   fiabilitate excelentă de lubrifiere

   stabilitate mare la forfecare

   asigură o durată lungă de viață 
a motorului

   reduce consumul de combustibil

   asigură o curățare excelentă 
a motorului

●

Recomandări:
ACEA C2, ACEA C3, API SN, BMW
Longlife-04, GM dexos2, Hyundai,
Kia, MB 229.31, MB 229.51, 
MB 229.52

Urmați instrucțiunile producătorului!

Notă: Eficacitatea completă este 
garantată atunci când este utilizat 
fără amestec.

Printre altele, motorul diesel este în plină ascensiune pe piețele din Asia. În plus, calitatea carburantului a devenit aici 
atât de bună, încât și vehiculele cu filtru de particule diesel pot fi utilizate în mod corespunzător. 

Filtrul de particule diesel extrage funinginea din gazul de evacuare. Pentru ca filtrul să nu se înfunde prematur, nu este 
permisă utilizarea oricărui ulei de motor, ci a unui așa-numit ulei SAPS. SAPS semnifică sulphated ash, phosphorus, 
sulphur. Acestea sunt componentele uleiului care creează probleme filtrului și îl fac să se înfunde prematur. În uleiurile 
Low-SAPS, cota acestor substanțe este mult redusă. Din acest motiv, Molygen New Generation 5W-30 DPF asigură o 
lungă durată de viață a filtrului.

Canistre plastic

NEW



MATEROM DIALOG  39

Uleiul de motor 
Longlife III 5W-30

Ulei de motor din generația Longlife 3 bazat pe tehnologia sintetică, asigură o 
curățare eficientă a motorului. 
Reduce acumularea depunerilor dificile. 
Asigură funcționarea fiabilă și maximizează durata de viață a filtrului de particule 
diesel (DPF). 

Proprietăți:
alimentare rapidă cu ulei la temperaturi scăzute
mers lin al motorului
durata de viață îndelungată a motorului datorită protecției deosebite împotriva 
uzurii
ungere rapidă cu ulei la temperaturi joase
presiune de ulei optimă indiferent de turație
siguranță mare a ungerii la temperaturi ridicate și joase
stabilitate execelentă la forfecare și îmbătrânire
reduce vizibil consumul de carburant și emisia substanțelor poluante
curațare excelentă a motorului
testat la autovehiculele cu catalizator și Turbo
a nu se amesteca cu alte tipuri de ulei de motor din comerț

Corespunde și îndeplinește următoarele specificații:
ACEA C3; API SN; VW 504 00; VW 507 00

Recomandări:

Special dezvoltat pentru utilizarea 
autovehiculelor Volkswagen

Recomandat pentru motoarele pe 
benzină și diesel, inclusiv FSI

Se recomandă utilizarea acestui 
ulei și la motoarele pe gaz 
(CNG/LPG) și pentru autovehiculele 
pe benzină și motorină cu sau fără 
filtru de particule (DPF) 

Urmați instrucțiunile producătorului!

Notă: Eficacitatea și protecția 
completă pentru filtrul de particule 
diesel sunt garantate când produsul 
nu este amestecat. 

Notă pentru atelierele de lucru:
Cantitatea reziduală de ulei vechi, 
de alt tip, nu trebuie să depășească 
5% din capacitatea sistemului de 
alimentare.

Prezentarea produsului
NEW

Art.nr. Ambalaje Cantitate

20820 Canistre plastic 1 l

20821 Canistre plastic

20822 Canistre plastic 5 l

4 l

LIQUI MOLY recomandă, de asemenea, acest produs pentru 
vehicule sau ansambluri care corespund și îndeplinesc 
următoarele specificații:
API CF; BMW Longlife-04; MB 229.51; Porsche C30

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Știați că…?  

Momente importante pentru ștergătoarele Bosch  
                                                             
O lamă de ștergător Bosch curăță pe parcursul duratei sale de viață suprafața a  60 de 
stadioane de fotbal. În această perioadă, ștergătorul acoperă peste 500 mile în peste 500.000 
de cicluri de ștergere. Cifre impresionante!  Și adesea detaliul face diferența. 
 
Ștergătoarele ajută șoferii să vadă clar de peste 85 de ani. În 1926, a fost inventat primul 
parbriz electric – pentru un autovehicul Opel, inițial pe parte șoferului. 
 
În 1958, designul a devenit mult mai important. Parbrizele curbate erau o provocare pentru 
dezvoltarea tehnică a ștergătoarelor – soluția a venit din partea companiei Robert Bosch: prima 
lamă de ștergător cu articulație. Au apărut și alte elemente de detaliu: un spoiler creștea forța 
de presiune, chiar și la viteze mari. Un cauciuc nou din două componente garanta o calitate 
crescută a ștergerii și o funcționare silențioasă și uniformă, chiar și în condiții meteo extreme. 
 
În 2001, Bosch a reinventat ștergătorul de parbriz prin lama plată. Această inovație remarcabilă 
a companiei Bosch asigură o calitate optimă a ștergerii și un confort și mai mare. Forma și 
funcția au fost îmbinate ideal în designul aerodinamic și banda de tensionare Evodium de înaltă 
tehnologie. Din acel moment, din ce în ce mai mulți producători de automobile instalează lamele 
plate Bosch ca echipament original. 
 
În prezent, compania Robert Bosch oferă ștergătoare pentru toate tipurile de autovehicule și 
nevoi ale clienților. 
 

 
1926 Reclamă | Ștergătoare de parbriz 
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www.flennor.de

• Companie fondată în	1935

• Sediu in Duesseldorf, Germany

• Peste 300 de angajați și 45 de ingineri de vânzări pe plan internațional

Gama de produse Flennor include:

• Curele de transmisie

• Curele "V" si "Multi V"

• Seturi de curele cu / fără pompă de apă

• Elemente de tensionare

• Pompe de apă

• Piese de direcție și suspensie

• Seturi de rulmenți

• Bujii incandescente

• Ștergători

• Furtunuri de combustibil 
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POATE UN ULEI PENTRU MOTOR SĂ-ŢI PROTEJEZE 
MOTORUL ÎN ORICE CONDIŢII DE CONDUS?
Lansarea Shell Helix HX7/8 cu tehnologie Flexi Molecule...

40%
MAI MULTĂ PROTECŢIE LA 
UZURĂ FAŢĂ DE ULEIUL 
STANDARD DIN INDUSTRIE2

Flexi Molecules acţionează 
precum un medicament 
specific care se activează 
doar atunci când ajunge în 
zona-ţintă.

$ Uleiul X

CINE AR TREBUI SĂ UTILIZEZE SHELL HX7/8?

Shell Helix HX7/8 dispune de 
tehnologia Flexi Molecules care 
se adaptează constant la 
schimbările solicitante ale 
motorului, formând un strat de 
protecţie când motorul are cea 
mai mare nevoie.

NOII PROPRIETARI 
DE MAŞINI

Noua lor maşină are 
supraalimentare.

Tehnologia Flexi Molecule 
ajută împotriva acestei 
presiuni suplimentare.

CEI CARE 
ECONOMISESC BANI

Utilizarea unui ulei cu 
tehnologie sintetică (ulei 
complet sintetic) precum 
Shell Helix HX7/8 cu 
tehnologie Flexi Molecule 
oferă protecţie la uzură 
care poate contribui la 
economii de întreţinere 
pe termen lung.

CONDUS DIFICIL

Tehnologia Flexi 
Molecule protejează în 
condiţii dure de condus.

Aceasta include porniri 
la rece, călătorii lungi, 
sarcini grele şi trafic greu.

TRADIŢIONALIŞTII

Nu ştiu că tehnologia 
sintetică de la Shell Helix 
HX7 (uleiul de bază 
complet sintetic HX8) 
oferă mai multă protecţie 
decât uleiul actual.

CLIENŢII 
CONCURENŢEI
Acestia utilizeaza 

anumite uleiuri prin 

prisma popularitatii unui 

brand, dar nu realizeaza 
ca Shell Helix HX7/8 
oferă mai multă protecţie 
la uzură.1,2

PROTECŢIE CARE SE
ADAPTEAZĂ FIECĂRUI
STIL DE CONDUS
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POATE UN ULEI PENTRU MOTOR SĂ-ŢI PROTEJEZE 
MOTORUL ÎN ORICE CONDIŢII DE CONDUS?
Lansarea Shell Helix HX7/8 cu tehnologie Flexi Molecule...
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Flexi Molecules acţionează 
precum un medicament 
specific care se activează 
doar atunci când ajunge în 
zona-ţintă.

$ Uleiul X

CINE AR TREBUI SĂ UTILIZEZE SHELL HX7/8?

Shell Helix HX7/8 dispune de 
tehnologia Flexi Molecules care 
se adaptează constant la 
schimbările solicitante ale 
motorului, formând un strat de 
protecţie când motorul are cea 
mai mare nevoie.

NOII PROPRIETARI 
DE MAŞINI

Noua lor maşină are 
supraalimentare.

Tehnologia Flexi Molecule 
ajută împotriva acestei 
presiuni suplimentare.

CEI CARE 
ECONOMISESC BANI

Utilizarea unui ulei cu 
tehnologie sintetică (ulei 
complet sintetic) precum 
Shell Helix HX7/8 cu 
tehnologie Flexi Molecule 
oferă protecţie la uzură 
care poate contribui la 
economii de întreţinere 
pe termen lung.

CONDUS DIFICIL

Tehnologia Flexi 
Molecule protejează în 
condiţii dure de condus.

Aceasta include porniri 
la rece, călătorii lungi, 
sarcini grele şi trafic greu.

TRADIŢIONALIŞTII

Nu ştiu că tehnologia 
sintetică de la Shell Helix 
HX7 (uleiul de bază 
complet sintetic HX8) 
oferă mai multă protecţie 
decât uleiul actual.

CLIENŢII 
CONCURENŢEI
Acestia utilizeaza 

anumite uleiuri prin 

prisma popularitatii unui 

brand, dar nu realizeaza 
ca Shell Helix HX7/8 
oferă mai multă protecţie 
la uzură.1,2

PROTECŢIE CARE SE
ADAPTEAZĂ FIECĂRUI
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SHELL HELIX HX7 & HX8

2 Comparativ cu specificaţia API SN

ŞTIAŢI CĂ...?
Presiunea pe lobul camei din axul cu came ale vehiculului este echivalentă cu cea a unui avion Boeing 747 ce se 
balansează pe ecranul unui smartphone. Fără uleiul pentru motor potrivit, nivelurile de frecare şi uzură în condiţiile 
acestei presiuni extreme generează niveluri uriaşe de tensiune asupra motorului. Acesta este motivul pentru care Shell 
Helix HX7 şi HX8 au fost concepute pentru a asigura protecţia motorului când şi unde este necesar.

ULEIURI PENTRU MOTOR CONCEPUTE SĂ SCHIMBE ŞI SĂ REACŢIONEZE INDIFERENT DE 
STILUL DE CONDUS
Indiferent de stilul de condus, autovehiculele au nevoie de un ulei pentru motor care să protejeze motorul şi să-l menţină performant. Shell Helix HX7 
şi HX8 cu tehnologia Flexi Molecule sunt concepute să se adapteze fiecarui stil de condus, deplasandu-se prin motor şi oferind protecţie atunci când 
şi acolo unde motorul are nevoie cel mai mult.

Modul în care uleiurile pentru motor Shell Helix fac acest lucru se bazează pe tehnologia dinamică Flexi Molecules, care formează o barieră de 
protecţie între componentele critice ale motorului. În mod esenţial, aceste molecule speciale sunt concepute pentru a se activa în momentele de 
presiune sau temperaturi ridicate, cum ar fi sarcina mai mare a motorului atunci când se urcă pe teren abrupt, condusul urban cu porniri şi opriri 
dese şi sarcini grele.

Toate uleiurile pentru motor acoperă componentele motorului pentru a oferi un nivel pasiv, de bază, de protecţie, dar tehnologia dinamică Flexi 
Molecules din Shell Helix HX7 şi HX8 se adaptează în mod constant pentru a spori protecţia acolo unde motorul are nevoie cel mai mult. Prin 
adaptarea la diferite condiţii de condus, aşa cum se întâmplă, şi prin formarea barierelor de protecţie in jurul zonelor cele mai solicitate ale 
motorului, Shell Helix HX7 si HX8 demonstrează că oferă o protecţie la uzură cu până la 40% mai mare pentru componentele critice ale motorului.

În plus, avand in vedere extinderea tot mai mare a motoarelor cu supraalimentare, tot mai multe maşini sunt dezvoltate cu tehnologie start-stop, care 
ajută la îmbunătăţirea eficienţei vehiculelor în condusul urban, prin oprirea motorului atunci când automobilul staţionează. Pornirea este momentul 
în care are loc cea mai mare uzură a motorului, astfel încât combinaţia de călătorii scurte, porniri frecvente ale motorului şi condusul urban la viteză 
redusă poate împiedica motorul să atingă temperatura optimă şi să crească probabilitatea de coroziune, uzură şi, în cele din urmă, defectare.
Datorită uleiurilor de bază sintetice (Shell Helix HX8) şi semisintetice (Shell Helix HX7), ambele au o structură chimică mai consistentă decât uleiurile 
minerale tradiţionale, permiţând oamenilor de ştiinţă Shell Helix să dezvolte uleiuri pentru motor care oferă protecţie sporită împotriva provocărilor 
foarte mari care afectează performanţele vehiculului. De asemenea, produsele au dovedit că oferă o protecţie anticoroziva cu 78% mai bună şi un 
control al depunerilor la temperaturi ridicate mai bun cu 58%.2

Aveţi grijă de momentele-cheie în care clienţii dumneavoastră ar putea lua în considerare trecerea de la un ulei mineral la un ulei 
sintetic pentru motor:

• Vor	să-şi	protejeze	automobilul	nou,	mai	ales	dacă	este	un	model	cu	supraalimentare	sau	tehnologie	start-stop
• Vor	să	prelungească	durata	de	viaţă	a	unei	maşini	mai	vechi
• Se	confruntă	cu	probleme	cu	actualul	ulei	pentru	motor
• Conduc	mult	în	trafic	urban	sau	pe	autostrăzi,	pornesc	des	la	rece	sau	au	sarcini	grele

DENUMIRE PRODUS VARIANTA	DE	PREZENTARE SPECIFICAȚII, AROBARI ȘI RECOMANDĂRI

Shell Helix HX7 10W-40 209L, 55L, 4L, 1L API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, JASO: SG+, aviz MB: 229.3, VW: 
502.00/505.00, Renault RN: 0700, Fiat: 9.55535-G2

Shell Helix HX7 Professional AV 5W30 209L, 5L, 1L ACEA C3, VW 502.00/505.01

Shell Helix HX7 Professional AF 5W30 209L API SJ, ACEA A1/B1, ILSAC GF-2, Ford WSS M2C913-A, WSS M2C913-B

Shell Helix HX8 ECT 5W30 C3+OEM 209L, 55L, 5L, 1L ACEEA C3, VW 504,00/507,00, aviz MB 229,31, 229,51

Shell Helix HX8 ECT 5W40 C3+OEM 209L, 55L, 5L, 1L API SN; ACEA C3; aviz MB 229,31, 229,51; BMW LL-04;
licenţă dexos2 GM D20142GH014; Renault RN 0700,0710

Shell Helix HX8 Synthetic 5W30 SN 209L, 55L, 4L, 1L API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 502.00/505.00;
aviz MB 229.3; Renault RN 0700, RN 0710

Shell Helix HX8 Synthetic 5W40 SN 209L, 55L, 4L, 1L API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 502.00/505.00; aviz MB 229.3; Renault RN 
0700, RN 0710; Fiat 9355535-N2 & 9.55535-M2

Shell Helix HX8 ECT C3
5W-30 ( FARA VW) 209L, 55L, 5L, 1L ACEA C3, MB - aprobare 229,31, 229,51; BMW LL-04

Reprezentant oficial Shell Lubricants în România
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PROIECTAT SĂ SE 
POTRIVEASCĂ

Tehnologie de aprindere Tehnologie de pornire la rece Diesel  Senzori

NOU

Perfecţiune 
integrată
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SOLUŢIE CONSTRUCTIVĂ FISS 
PENTRU UN RELANTI MAI STABIL

Răcire superioară şi tensiune constantă la 
relanti datorită soluţiei constructive FISS 
(Fired in Suppressor Seal).

ELECTROD POLY-V DIN ALIAJ DE TITAN

Forma poly-V obţinută prin forjare necesită o tensiune redusă, pentru o 
aprindere mai fiabilă şi o distribuţie superioară a scânteii. Aliajul nichel-titan 
previne coroziunea bujiei.

MIEZ DIN CUPRU

•	Pentru motoarele cu aspiraţie naturală: 
profilul electrodului central (UTP 1-9) este 
prelucrat cu precizie de laser pentru a 
obţine performanţe optime.

•	  Pentru motoarele turbo:  electrodul 
central este un fir subţire din platină 
(UTP10P-18P), pentru a dezvolta o 
putere maximă.

SPAŢIUL MAI MARE DINTRE ELECTROZI 
ÎMBUNĂTĂŢEŞTE PERFORMANŢELE

Am dezvoltat bujiile Ultra Plus Titan care 
funcţionează optim de-a lungul întregii durate de 
exploatare, astfel încât motorul să fie în continuare 
ca nou şi să consume mai puţin combustibil.

VÂRF MAI LUNG ŞI SCAUN MAI LAT, PENTRU 
UN INTERVAL DE TEMPERATURĂ MAI LARG

Vârful mai lung al izolatorului şi diametrul mai mare 
al scaunului asigură o răcire optimă în jurul miezului 
vârfului.

ELECTROD CENTRAL CU PERETE SUBŢIRE PENTRU O MAI 
BUNĂ DISIPARE A CĂLDURII

Datorită pereţilor subţiri, partea din cupru a electrodului central este 
mai aproape de suprafaţă. Astfel, vârful electrodului reţine căldura 
mai bine în sarcină redusă, în timp ce la un număr ridicat de rotaţii, 
căldura poate fi disipată mai eficient. Astfel se reduce uzura şi se 
prelungeşte durata de exploatare a bujiei.

TEHNOLOGIA PROVENITĂ DE LA FORMULA 1 EVITĂ 
SCURT-CIRCUITAREA

Ultra Plus Titan instalează tehnologie de Formula 1 în maşina 
dumneavoastră, dispunând de o soluţie constructivă extrem de 
robustă şi o izolaţie impermeabilă care previne producerea 
scurt-circuitelor.
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prelucrat cu precizie de laser pentru a
obţine performanţe optime.

•  Pentru motoarele turbo:  electrodul
central este un fir subţire din platină
(UTP10P-18P), pentru a dezvolta o
putere maximă.

SPAŢIUL MAI MARE DINTRE ELECTROZI 
ÎMBUNĂTĂŢEŞTE PERFORMANŢELE

Am dezvoltat bujiile Ultra Plus Titan care 
funcţionează optim de-a lungul întregii durate de 
exploatare, astfel încât motorul să fie în continuare 
ca nou şi să consume mai puţin combustibil.

VÂRF MAI LUNG ŞI SCAUN MAI LAT, PENTRU 
UN INTERVAL DE TEMPERATURĂ MAI LARG

Vârful mai lung al izolatorului şi diametrul mai mare 
al scaunului asigură o răcire optimă în jurul miezului 
vârfului.

ELECTROD CENTRAL CU PERETE SUBŢIRE PENTRU O MAI 
BUNĂ DISIPARE A CĂLDURII

Datorită pereţilor subţiri, partea din cupru a electrodului central este 
mai aproape de suprafaţă. Astfel, vârful electrodului reţine căldura 
mai bine în sarcină redusă, în timp ce la un număr ridicat de rotaţii, 
căldura poate fi disipată mai eficient. Astfel se reduce uzura şi se 
prelungeşte durata de exploatare a bujiei.

TEHNOLOGIA PROVENITĂ DE LA FORMULA 1 EVITĂ 
SCURT-CIRCUITAREA

Ultra Plus Titan instalează tehnologie de Formula 1 în maşina 
dumneavoastră, dispunând de o soluţie constructivă extrem de 
robustă şi o izolaţie impermeabilă care previne producerea 
scurt-circuitelor.
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