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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.

Schimb lichid de frână
necesar urgent.
Verificați coroziunea
(rugina) la cilindrul
principal, cilindrii de
roată și etrierii de frână

www.ate.com

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.

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

bule de vapori. Rezultatul: În loc
să frânați, apăsați pedala în gol.
Noi vrem ca dvs. să circulați în
MATEROM DIALOG 27
siguranță.

www.ate.com
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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
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matter of trust at least to some
extent. This also applies to your orders at AIC.
WHOLESALE-TICKER
MAI 2018
MAIgreat
2018 value, high-quality automoYou’re naturally relying on us to supply you with
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:
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to believe
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Incoming goods inspection by AIC’s quality management
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Fulia
de alternator
cu cuplaj roată liberă
Alternator
freewheel:
Funcționarea uniformă a componentelor
Smooth quiet running of the ancillary drive
auxiliare ale motorului

Motoarele
cuengines
ardere dointerna
nu
Combustion
not exhibit
prezintă o mișcare de rotație uniforma.
even rotary motion. The crankshaft
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influence on the ancillary drive.
accesorii ale motorului.

For

this

reason,

in

modern
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belt’s service life.
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Balancing momentelor
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of
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perioadă, fără insă a antrene cu el
the belt pulley with it (see Fig. 1).
si cureaua de accesorii (vezi Fig. 1).
Unlike the OAP, in addition to the
Spre deosebire de OAP, cuplajul OAD
freewheel function the OAD has a
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• Less noise in the ancillary drive
(nu există patinare)
(no slipping)

•
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unidirecțional
are inoverrunning
constructie,
clutch
whichsău,
is located
inside
the
în
interiorul
un simplu
cuplaj
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febi bilstein recomandă:

febi bilstein recommends:

Inelul exterior
Rotating
disk
al fuliei
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cuplare
Coupling

Arc
Spring
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the function
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examinării
visual examination
or when
vizuale
sau la înlocuirea
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Arbore

Clutch support
disk
Suport ThrustDisc

ambreiaj

de
presiune
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2. Construcţia
(OAD)
Figure 2:
Constructioncuplajului
of the OAD
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Prezentarea produsului
Molygen New Generation
5W-30 DPF
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.

●
●
●
●
●
●
●

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

●
●
●
●

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
Art.nr.

Produs

21224
21225

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.

Cantitate

Ambalaje

Molygen New Generation 5W-30 DPF

1l

Canistre plastic

Molygen New Generation 5W-30 DPF

4l

Canistre plastic

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.

NEW
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Prezentarea produsului
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
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
Art.nr.

Ambalaje

Cantitate

20820

Canistre plastic

1l

20821

Canistre plastic

4l

20822

Canistre plastic

5l

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.
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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 d
stadioane de fotbal. În această perioadă, ștergătorul acoperă peste 500 mile în peste 500.00
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 primu
parbriz electric – pentru un autovehicul Opel, inițial pe parte șoferului.

În 1958, designul a devenit mult mai important. Parbrizele curbate erau o provocare pentr
dezvoltarea tehnică a ștergătoarelor – soluția a venit din partea companiei Robert Bosch: prim
lamă de ștergător cu articulație. Au apărut și alte elemente de detaliu: un spoiler creștea forț
de presiune, chiar și la viteze mari. Un cauciuc nou din două componente garanta o calitat
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 remarcabil
a companiei Bosch asigură o calitate optimă a ștergerii și un confort și mai mare. Forma
funcția au fost îmbinate ideal în designul aerodinamic și banda de tensionare Evodium de înalt
tehnologie. Din acel moment, din ce în ce mai mulți producători de automobile instalează lamel
plate Bosch ca echipament original.

În prezent, compania Robert Bosch oferă ștergătoare pentru toate tipurile de autovehicule ș
nevoi ale clienților.

1926 Reclamă | Ștergătoare de parbriz

1

Companie fondată în 1935
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Sediu in Duesseldorf, Germany

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

• Companie fondată în 1935
ma de produse Flennor include:
• Sediu in Duesseldorf, Germany

• Peste 300 de angajați și 45 de ingineri de vânzări pe plan internațional
Curele de transmisie
• "V"
Companie
în 1935
Curele
si "Multifondată
V"

Sediu
Duesseldorf,
Germany
Seturi•Gama
de
curele
cu
/ fărăFlennor
pompă
de
apă
deinproduse
include:
• Peste
300 de angajați și 45 de ingineri de vânzări pe plan internațional
Elemente
de tensionare

Pompe
apă de transmisie
• de
Curele
Piese• deCurele
direcție
"V"șisisuspensie
"Multi V"
Gama de produse Flennor include:
Seturi• de
rulmenți
Seturi
de curele cu / fără pompă de apă
Bujii •incandescente
Elemente de tensionare
•
Curele de transmisie
Ștergători
• Pompe de apă
• Curele
"V" si "Multi V"
Furtunuri
de combustibil
• Piese
de direcție și suspensie
• Seturi de curele cu / fără pompă de apă
• Seturi de rulmenți
• Elemente de tensionare
• Bujii incandescente
• Pompe de apă
• Ștergători
• Piese de direcție și suspensie
• Furtunuri de combustibil
• Seturi de rulmenți
• Bujii incandescente
• Ștergători
• Furtunuri de combustibil

www.flennor.de

www.flennor.de

PROTECŢIE CARE SE
PROTECŢIE
CARE SE
ADAPTEAZĂ FIECĂRUI
ADAPTEAZĂ FIECĂRUI
STIL DE CONDUS
STIL DE CONDUS
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POATE UN ULEI PENTRU MOTOR SĂ-ŢI PROTEJEZE
MOTORUL ÎN ORICE CONDIŢII DE CONDUS?

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

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

motorului, formând un strat de
protecţie când motorul are cea
mai mare nevoie.

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

specific care se activează
doar atunci când ajunge în
zona-ţintă.

40
%
40%

MAI MULTĂ PROTECŢIE LA
UZURĂ FAŢĂ DE ULEIUL

MAI
MULTĂ PROTECŢIE
LA 2
STANDARD
DIN INDUSTRIE
UZURĂ FAŢĂ DE ULEIUL
STANDARD
DIN INDUSTRIE2
CINE AR TREBUI SĂ UTILIZEZE SHELL
HX7/8?

$

CINE AR TREBUI SĂ UTILIZEZE SHELL HX7/8?

$
NOII PROPRIETARI
DE MAŞINI

Uleiul X

CEI CARE
ECONOMISESC BANI

CONDUS DIFICIL

TRADIŢIONALIŞTII

tehnologie Flexi Molecule
oferă protecţie la uzură

la rece, călătorii lungi,

CLIENŢII
CONCURENŢEI

Nu ştiu că tehnologia
Utilizarea unui ulei cu
Tehnologia Flexi
Noua lor maşină are
sintetică de la Shell Helix
tehnologie
sintetică
(ulei
Molecule
protejează
în
supraalimentare.
NOII PROPRIETARI
CEI CARE
DIFICIL
HX7 (uleiul de bază
complet sintetic) precum CONDUS
condiţii
dure de condus. TRADIŢIONALIŞTII
Tehnologia Flexi Molecule
complet sintetic HX8)
ECONOMISESC
BANI cu
Shell Helix HX7/8
DE MAŞINI
Aceasta include porniri
ajută împotriva acestei
oferă mai multă protecţie
tehnologie Flexi Molecule
Nu ştiu că tehnologia
unui ulei cu
Tehnologia
Flexi
la rece,
călătorii lungi,
Noua lor maşină
presiuniare
suplimentare. Utilizarea
decât uleiul actual.
oferă protecţie la uzură
sarcini
grele şi trafic
tehnologie sintetică (ulei
Molecule
protejează
în greu. sintetică de la Shell Helix
supraalimentare.
care poate contribui la
HX7 (uleiul de bază
complet sintetic)
precum
condiţii dure de condus.
economii de întreţinere
Tehnologia Flexi Molecule
complet sintetic HX8)
Shell Helix
HX7/8
cu
pe termen lung.
Aceasta include porniri

ajută împotriva acestei
presiuni suplimentare.

Uleiul X

oferă mai multă protecţie
decât uleiul actual.

Acestia utilizeaza
anumite uleiuri prin
CLIENŢII
prisma popularitatii unui
brand, dar nu realizeaza
CONCURENŢEI
ca Shell Helix HX7/8
Acestia utilizeaza
oferă mai multă protecţie
anumite uleiuri
prin
la uzură.1,2

prisma popularitatii unui
brand, dar nu realizeaza
ca Shell Helix HX7/8
oferă mai multă protecţie

SHELL HELIX HX7 & HX8
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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

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.

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
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Senzori
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