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EDITORIAL

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

STIMAȚI CLIENȚI
DRAGI COLEGI,
DISTINȘI CITITORI

Pe o vară caniculară la MATEROM se muncește intens, procesele de
inovare și proiectele de dezvoltare în scopul creșterii satisfacției clienților
noștri sunt în plină desfășurare.
Se muncește intens la perfecționarea sistemelor informatice, tocmai
am finalizat upgrade-ul sistemului SAP ERP versiunea 4.7 la versiunea
ECC 6.0 EHP 5 iar momentan se implementează soluția SAP CRM 7.0.
Aceste sisteme ne permit gestionarea relației cu fiecare client într-un
mod personal, astfel cunoscând profilul și nevoile fiecăruia în parte
pentru a putea oferi ceea ce se așteaptă de la noi: promtitudine în
ofertare, construirea ofertelor conform cu profilul clientului, rezolvarea
promptă a tututor cerințelor sau reclamațiilor, eliminarea greșelilor și a
neconformităților, realizarea unui marketing de tip 3.0 pe segmente de
piață corect delimitate.
Din dorința de a fi cât mai aproape de clienții noștri și de a asigura o
bună livrare a produselor s-a deschis un nou depozit regional la Craiova
și în câteva săptămâni vom tăia panglica de inaugurare a depozitului din
Pitești . În București, pentru a oferi promtitudine în livrarea comenzilor
am deschis încă un depozit în zona Militari. Astfel, MATEROM va avea la
finele acestui trimestru 10 depozite regionale și nu ne vom opri aici.

Director General Adjunct,
RODICA BACIU

Veți găsi în oferta noastră noi branduri precum MOOG, DRI, CORTECO,
KW , dar și multe pachete promoționale care așteaptă să le descoperiți în
portal.materom.ro sau care vă pot fi prezentate de către echipa noastră
de specialiști vânzări. În spatele acestor produse se află companii mari
cu zeci sau sute de ani de istorie pe experiența cărora ne putem baza .
Tot în această perioadă ne pregătim să participăm la un eveniment
deosebit de important și anume, Salonul Auto București 2012, care va
avea loc în luna octombrie și unde sperăm să ne întâlnim personal cu cât
mai mulți dintre clienții noștri pentru a le prezenta noile oportunități de
dezvoltare a colaborarii.
Sperăm ca toate aceste eforturi să contribuie la dezvoltarea unor bune
relații comerciale, parteneriate durabile care să ne aducă tuturor succes
în afaceri și împlinire profesională.
Să auzim de bine !
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VIZITĂ OFICIALĂ LA MATEROM - ȘCOALA ALTFEL
Câți dintre dumneavoastră nu v-ați dorit ca școala să fi fost
altfel? Măcar un pic, măcar o zi, măcar odată să fie mai mult
decât o clasă cu bănci de lemn, cu o catedră mare și cu o tablă
plină de exerciții de matematica nerezolvate.
Copii fiind, ne bucuram de o excursie în afara orașului, fie ea
și pentru o singură zi , de o vizită la grădina zoologică, de un
spectacol la teatrul de păpuși sau de o ”expediție” prin muzeele
orașului. Ei bine, anul acesta Ministerul Educației a hotărât, în
premieră pentru România, ca în perioada 2-6 aprilie 2012, în
școli să se desfășoare programul “Școala Altfel”.
Școala altfel este un program dedicat activităților educative
extracuriculare și extrașcolare, principalul obiectiv al acestuia
fiind implicarea elevilor și a profesorilor în activități de educație
non-formală, care să pună în valoare talentele, preocupările
extrașcolare și competențele elevilor, în domenii cât mai
diverse și interesante. Un proiect îndrăzneț al Ministerului
Învățământului a preschimbat astfel, ultima săptămână de
studiu de dinaintea vacanței de Paști într-o școală a bucuriei și
a întâmplărilor inedite. Copiii trepidează de emoția de a merge
a doua zi la școala, pentru că îi așteaptă aventuri încă și mai
atractive decât cele rezervate pentru vacanța lor alături de
părinți.
“Scoala altfel” a fost prilejul cel mai bun pentru copii să se
pregătească pentru intrarea în vacanță, făcând o trecere lină
către dulcele răsfăt din familie, iar, pentru învățători, ocazie
bună de a-și exersa creativitatea.
Materom a avut onorea să primească vizita clasei a 4-a a
Gimnaziului Alpha și Omega din Târgu-Mureș sub îndrumarea
d-nei învățătoare Camelia Zugrav, cei 15 elevi au fost primiți
de către domnul Ioan Matei Baciu Director General și doamna
Rodica Baciu, Director General Adjunct. Sala de conferințe s-a
umplut repede de voioșie și râsete de copii, însă seriozitatea
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s-a instalat imediat, la vizionarea unui film de prezentare al
companiei Materom. Pentru că vizita a fost una oficială, fiecare
dintre ei a primit câte un ecuson de vizitator pentru a avea
acces la toate departamentele și o ciocolată caldă pentru a
prinde putere și pentru a rezista turului de 4 ore al sediului
Materom.

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘
Cuminți și ascultători, curioși și surpinși de multitudinea
informațiilor pe care le primeau, elevii au vizitat pe rând
Departamentul Management, Juridic, Economic, Marketing,
Comercial, Apovizionare, IT, Administrativ, Calitate, Dezmembrări, Transport, și nu în ultimul rând Departamentul
Logistic.
Pe parcursul vizitei, elevii gimnaziului Omega au fost
încântați de stivuitorul la care li s-a explicat mecanismul de
acționare și căruia i s-a făcut o demonstrație , s-au arătat
interesați de Departamentul Comercial, unde Directorul le-a
explicat despre componentele mașinii și despre modalitățile
de achiziționare a componentelor prin site-ul Materom, și au
pus o mulțime de întrebări , în special băieții, despre mărci
auto și prețuri la diferite componente.
Vizita la Materom li s-a părut scurtă, dar cadourile pe care leau primit la plecare și promisiunea că vor reveni a reînsuflețit
atmosfera pentru elevii Gimnaziului Alfa și Omega.

Fragmente și impresii:

”…Următorul birou era locul unde
se fac reviste. Acolo am văzut patru
reviste cu ulei CEPSA, faruri, roți pentru iarna, vară, toamnă, primăvară.
Următorul loc era depozitul. Acolo
totul era aranjat într-un teanc ordonat…”
Talia Ciclam

” În săptămâna ”Școala altfel” am
făcut multe lucruri, dar cel mai mult
mi-a plăcut când am fost la firma Materom. La Materom noi am fost duși
cu trei mașini ale firmei….Am văzut
multe departamente, dar cel mai interesant a fost atunci când ni s-a arătat
cum se manevrează stivuitorul….
A fost foarte frumos la Materom”
Dascăl Dragoș
” … Apoi am plecat la biroul de resurse umane
acolo unde se angajează și
se concediază oameni. Am
ajuns apoi la dezmembrări.
În atelier erau două persoane care dezmembrau
piesă cu piesă un Peugeot
albastru 308. …Această zi
a fost cea mai frumoasă zi
din Săptămâna Altfel ! ”
Călugăr Șerban

Leontina Bota
Auditor intern calitate
Luciana Sand
Specialist marketing
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Echipa de proiect UPGRADE ERP MATEROM

,
SOLUTII
PERFORMANTE
DE MANAGEMENT
AL AFACERILOR
În data de 26 aprilie 2012, compania Materom a sărbătorit
finalizarea Upgrade-ului ERP SAP la ultima versiune din data
curentă. Implicările echipei de Upgrade au fost mari și încă
odată, s-a dovedit seriozitatea tuturor prin modul de acționare.
Materom a implementat în anul 2006 sistemul SAP ERP, pentru
a beneficia de cea mai performantă solutie de management al
afacerilor. In perioada scursă de atunci, SAP a inovat continnu
soluția sa, atât din punct de vedere tehnic cât și funcțional,
punând la dispoziție în cadrul procesului curent de mentenanță
o nouă versiune, denumită tehnic ECC 6.0.
În septembrie 2011, în urma unei analize, Materom a identificat
o serie de avantaje semnificative și a decis upgrade-ul soluției
actuale la cea mai nouă versiune SAP, proces finalizat din punct
de vedere tehnic în luna mai 2012. Iată câțiva factori care au
contribuit la decizia Materom:
• Performanța tehnică îmbunătățită;
• Acces selectiv, în funcție de nevoile proprii, la ultimele
funcționalități puse la dispoziție de SAP, alegând din Pachetele
de Îmbunătățiri numai pe acelea relevante și necesare, în
ritmul propriu;
• Renunțarea treptată la modificările și adăugirile realizate
inițial, prin transferarea lor în funcționalități standard SAP;
• Accesul la cele mai bune practici pentru procese de business
• Reducerea necesarului de suport pentru dezvoltările
non-standard;
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• Accesul la mentenanța curentă până în 2016 și posibilitatea
de extindere a acesteia până în 2020;
Primul pas fiind finalizat cu succes, perioada următoare
deschide pentru Materom noi posibilități de a mări valoarea
adusă SAP ERP:
• Realizarea în pași mici a înlocuirii modificărilor anterioare,
una câte una, cu procese standard SAP;
• Implementarea de noi procese și funcționalități disponibile
în noua versiune;
• Implementarea ultimelor versiuni ale unor noi soluții /
module funcționale ( Customer Relationship Management,
Project and Porfolio Management, Supply Chain Management)
în perfectă integrare și sincronizare cu SAP ERP.
SAP Romania a sprijinit Materom pe tot parcusul procesului
de evaluare și implementare a noilor funcționalități și a
noilor soluții, astfel încât compania să poată oferi clienților și
furnizorilor săi procese integrate, flexibile și eficiente.
Doamna Rodica Baciu, Director Executiv Materom, confirmă
angajamentul companiei către inovație și excelență în
domeniu: “ Solutiile SAP susțin perfect și eficient viziunea
Materom, viziune centrată pe satisfacția partenerilor noștri de
afaceri, clienți și furnizori. Echipa Materom a înțeles valoarea
adusă de soluțiile SAP, compania putând oferi acum servicii la
cele mai înalte standarde europene. SAP va juca în continuare
un rol strategic și va fi un suport de încredere în procesul de
transformare și dezvoltare al Materom.”
Materom mulțumește tuturor pentru dedicarea si seriozitatea
de care au dat dovadă, nu doar Key-userilor ci tuturor
persoanelor din companie.

Florin Burlacu
Channel Sales Manager, SAP Romania

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

MATEROM va participa la
Salonul Auto București și Accesorii
OCTOMBRIE 2012

M

aterom va participa anul acesta la Salonul Auto Bucuresti
& Accesorii 2012 (SAB&A 2012), eveniment ce se va
desfășura în perioada 19 – 28 octombrie 2012 în tradiționala
locație, Romaero Băneasa, unde își va prezenta produsele și
serviciile într-un stand amplu, structurat și destinat vizitatorilor
din întreaga țară.
SAB&A 2012 este o expoziţie auto cu caracter interactiv, ce
invită vizitatorii (specialişti si public larg) să descopere într-un
singur loc oferta producătorilor, importatorilor şi dealerilor de
autovehicule, componente, piese de schimb şi accesorii.

campanie de publicitate şi PR 2 săptămâni înainte şi pe toată
perioada desfăşurării evenimentului: știri, reportaje şi interviuri
acordate diverselor canale media; inserturi în presa auto de
specialitate: Auto Show, Pro Motor, Auto Puls, Cargo Magazin,
Total Transport etc, parteneriat media cu spoturi, concursuri
interviuri și transmisiuni live din cadrul evenimentului.
Activitatea la standul Materom va fi una intensă întru-cât se vor
desfășura training-uri și seminarii pe diferite teme, susținute

Pe durata a 10 zile, pe o suprafaţă de peste 15.000 mp,
Salonul Auto Bucureşti & Accesorii 2012 oferă posibilitatea
participanţilor să expună ultimele modele de autoturisme şi
autovehicule utilitare uşoare şi grele, piese şi accesorii auto,
sisteme audio & navigaţie, echipamente şi utilaje pentru
service-uri şi spălătorii, presă de specialitate, precum şi oferta
societăţilor de leasing şi de asigurari auto.
Ediţia din 2011 a Salonului Auto Bucureşti şi Accesorii,
organizată într-o perioadă dificilă din punct de vedere
economic, a reunit 58 companii pe o suprafaţă de aproximativ
11.000 mp (9.000 mp in cadrul Pavilioanelor 106, 107 şi
2.000 mp suprafaţă exterioară, o arie dedicată drive testelor
şi demonstraţiilor auto, precum şi spaţii de parcare pentru
vizitatori - 800 locuri şi expozanţi - 300 locuri).

de specialiști ai celor mai cunoscute branduri de piese auto.
În cadrul acestora se va discuta despre produsele care vor fi
expuse, sfaturi tehnice și inovații de ultimă oră.
Informații suplimentare veți găsi în numărul 15 al revistei
Dialog Materom, din luna octombrie 2012. Vă așteptăm să ne
vizitați la standul nostru din cadrul SAB&A.

Pentru anul 2012, organizatorii
vin în întâmpinarea companiilor
care doresc să se alăture cu o
perioadă de desfăşurare extinsă,
respectiv 10 zile, interval în care
acestea să aibă posibilitatea de a
stabili mai multe contacte și de a
finaliza mai multe contracte.
Un sistem de informare special
conceput pentru acest salon, va
ajuta la pregătirea evenimentelor.
Pentru o promovare eficientă a
tuturor segmentelor tematice
ale Salonului, se va demara o
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Dacă trebuie să rezolvi repede,
ar fi bine să rezolvi simplu.

8 MATEROM DIALOG

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

Amintiți-vă de senzația de nou
Majoritatea acestor simptome sunt un semn
că automobilul dvs. trebuie verificat

Lipsă de precizie la
schimbarea direcţiei

Uzură neuniformă a pneurilor

Instabilitate la rafale de vânt

Zgomote, bătăi sau ciocănituri
de la puntea faţă sau spate

Ruliu sau mișcări oscilante în viraje

Volanul vibrează la viteze mai mari

Defecţiunile la direcţie și suspensie sunt unele dintre
cele mai întâlnite cauze pentru care automobilul dvs.
nu trece de inspecţie. Uzura reduce performanţa,
manevrabilitatea, confortul și securitatea – de ce
să nu o verificaţi astăzi? Ignorarea problemei poate
cauza costuri mai mari cu reparaţiile – sau chiar un
accident grav.
Înlocuirea pieselor individuale pe măsura uzurii
poate fi un proces costisitor și consumator de timp.
Acum oferim kituri complete care înlocuiesc toate
componentele importante la o singură reparaţie.
Costul total cu manopera este mult mai mic și
montarea tuturor pieselor principale la o singură
reparaţie poate reda senzaţia de ‘nou’ și poate asigura
siguranţa dvs. și a pasagerilor.

Kit de reparaţie complet
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Prețuri speciale pentru produsele
Tip Auto
BMW 5 (E60) 07.03 BMW X5 (E53) 05.00 BMW X5 (E70) 02.07 BMW 3 (E46) 02.98 - 04.05
Ford TRANSIT 01.00 - 05.06
CITROËN JUMPER 04.02 PEUGEOT BOXER 04.02 FIAT DUCATO 04.02 OPEL ASTRA G 02.98 - 12.09
OPEL ASTRA H 03.04 OPEL ZAFIRA (A05) 07.05 OPEL VECTRA C 04.02 FIAT CROMA 06.05 AUDI A4 (8E2, B6) 11.00 - 12.04
AUDI A4 (8EC, B7) 11.04 - 06.08
SEAT EXEO (3R2) 12.08 FORD FOCUS C-MAX 10.03 - 03.07
FORD FOCUS II 11.04 VOLVO S40 II (MS) 01.04 -

Denumire

Cod Produs

Cap de bara stg/dr
Cap de bara stg/dr
Cap de bara stg/dr
suport, trapez
Brat/bieleta suspensie, stabilizator

BM-AX-3683
BM-ES-2113
BM-ES-5621
BM-SB-2202
FD-LS-6620

105 RON
89 RON
80 RON
239 RON
115 RON

Articulatie sarcina/ghidare stg/dr

FI-BJ-0512

80 RON

Articulatie sarcina/ghidare stg/dr

OP-BJ-5583

50 RON

Suport, trapez stg/dr

OP-SB-2812

139 RON

Brat, suspensie roata stg/dr

VO-TC-0892

259 RON

Articulatie sarcina/ghidare stg/dr

VV-BJ-3653

55 RON

* Preturile nu contin TVA si sunt discontabile.
**promoția este valabilă în limita stocului disponibil
***nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** pentru detalii vă rugăm sa consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
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Preț
discontabil
fără TVA,

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

Magneti Marelli – la Salonul Auto
China 2012

În conformitate cu tema evenimentelor din acest an, “Lideri prin inovare”, Magneti
Marelli participă la Salonul Auto China 2012 propunându-și să expună tehnologii de vârf,
cum ar fi cele de iluminat şi sisteme de injecţie directe GDI, dar și întreaga gamă de produse
ale domeniilor sale de afaceri.
Magneti Marelli a reinterpretat tema târgului prin ilustrarea motto-ului propriu, “O parte
a…”, în conformitate cu trei mesaje-cheie, care combină principalele probleme auto ale
Chinei cu termenii angajamentului companiei în această ţară: să contribuie activ la evoluţia
dezvoltării durabile (“O parte a Dezvoltării Durabile”); introducerea unor solutii tehnologice
inovatoare pe o bază continuă (“O parte de Inovare Perpetuă”), contribuirea la dezvoltarea
industriei de automobile din China (“O partea a industriei de automobile din China”).
Aceste trei concepte sunt în mod clar susținute la standul Magneti Marelli, în cadrul
pavilionului W1-W (poziţia 01), un spaţiu deschis în care vizitatorii pot veni în contact
direct cu mediul de afaceri al companiei şi cu scenariile întregii tehnologii auto, într-un
itinerar dinamic, care include, de asemenea, o “cameră obscură”, iluminată doar de către
cele mai avansate tehnologii de iluminat auto şi o serie de totemuri interactive, dedicate
soluţiilor infotainment şi de telematică. În plus, evenimentul din acest an este deosebit
de semnificativ ca urmare a prezentării noului Fiat Viaggio, pentru care Magneti Marelli
furnizează un număr mare de componente.
Tehnologii şi sisteme
În interiorul standului, Magneti Marelli dedică mult spaţiu pentru produsele de iluminat
şi pentru cele mai sofisticate tehnologii Xenon și LED-uri, afişând farurile şi luminile din
spate şi soluţii de iluminat cu un impact din ce în ce mai semnificativ asupra siguranţei,
consumului de combustibil şi cercetării calitative. De fapt, estetica este un aspect pe care
producătorii se concentrează tot mai mult cu scopul de a personaliza “ochii” automobilului,
de a îmbunătăţi recounoașterea şi personalitatea fiecărui automobil, ca şi în cazul farurilor
complet echipate cu LED-uri montate pe Mercedes-Benz CLS, unul din multele exemple
excelente de amestec de funcţionalitate, design şi capacitate tehnologică realizate în acest
domeniu de către Magneti Marelli Automotive Lighting.
Prezenţa Magneti Marelli, la Auto China, se completează cu sistemele de evacuare cu
suspensii şi zona de amortizoare de şoc. În zona de suspensii si amortizoare, un accent
deosebit se pune pe rolul cercetării în utilizarea de materiale mai uşoare, cu proprietăţi de
rezistenţă egale, cu scopul de a reduce greutatea vehiculului şi, în consecinţă, consumul de
combustibil.
În timpul evenimentului Auto din China, demn de menţionat este prezentarea internațională
a noului Fiat Viaggio, pentru care Magneti Marelli furnizează mai multe componente hitech.
Auto China reprezintă un punct de întâlnire crucială pe piaţă , în condițiile în care
Magneti Marelli este în curs de extindere, după cum s- a demonstrat de către cele două
societăţi mixte semnate în ultimele nouă luni cu FUDI, pentru componente de propulsie,
precum şi cu Wanxiang Compania Qianchao, pentru amortizoare.
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TEHNOLOGII PERFORMANTE
DE PRODUCȚIE

În perioada 1 IULIE - 30 SEPTEMBRIE 2012 la
achiziționarea unei casete de direcție DRI
primești cadou un tricou personalizat DRI.
*pentru comenzile mai mari se recalculează numărul
de bucăți al produsului cadou în funcție de multiplul
cantității comandate.
**promoția este valabilă în limita stocului disponibil
***nu se acordă retur la produsele care fac obiectul
promoției
**** pentru detalii vă rugăm să consultați reprezentantul
de vânzări alocat zonei aferente
*****Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare

Produsele DRI sunt fabricate în conformitate cu normele principiului
LEAN, unde se cauta în mod constant îmbunatațiri la toate procesele.
DRI este una dintre cele mai mari companii din lume, iar când
vine vorba despre îndeplinirea rapidă și precisă a nevoii clienților,
compania se bazează pe tehnologii de înaltă performantă care asigură
producție cu pierderi minime de resurse.
Produsele DRI sunt in continuă mișcare, punând accent pe
îmbunatațirea calitații și pe minimizarea deșeurilor. Flexibilitatea
asigură cicluri de producție de 1-5 unitați și mai mult de 100 de
categorii de produse pe schimb.
Majoritatea casetelor de directie DRI (cele care conțin cifra “520”)
vin fară tirant axial și /sau cap de bară. Ca și argument de la furnizor:
unele coduri cu “520” au tirant axial, dar majoritatea nu au și s-a luat
decizia ca nici in viitor să nu aiba…astfel aceeasi caseta se va potrivi
pe mai multe modele auto
.
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‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

Performanţă dovedită în tehnologia
full-aluminiu
• Radiatoarele Nissens fabricate complet din aluminiu
sunt produse pe baza celor mai noi şi avansate
tehnologii, inclusiv în fabricaţia complet automată şi
în cadrul liniilor de asamblare.
• Procesul controlat de brazură (CAB), aplicat în
fabricarea radiatoarelor din aluminiu asigură o unitate
de răcire cu structuri foarte puternice şi durabile.
• Nissens folosește Flux de vopsea pe toate
componentele critice, în scopul de a asigura o înaltă
calitate în brazarea radiatoarelor full-aluminiu.
• Miezul radiatoarelor este produs cu tuburi
ramforsate, extrem de eficiente, aripioare dubluîndoite, fante bine profilate şi un tub mic pentru a
asigura durabilitate excelentă şi răcire de performanţă.
• Radiatoarele Nissens full-aluminiu sunt uşor de
manevrat şi de instalat în caseta de plastic. În plus,
conceptul Multi-Fit asigură o instalare rapidă şi fără
cusur în mai mult de o aplicare.
• Toate produsele full-aluminiu au fost testate pentru
coroziune, vibraţii, impuls de presiune, expansiunea şi
performanţă termică.
• Este important pentru Nissens să ia în considerare
impactul asupra mediului, atunci când proiectează
şi fabrică produse. Compania este certificată în
conformitate cu ISO 14001

CALITATE &
TEHNOLOGIE
Cheia dezvoltării afacerii dumneavoastră

convenționale fabricate pe bază de plastic şi materiale de
aluminiu, folosind alte tehnologii. Deoarece designul si
construcțiile auto moderne au devenit mai complexe şi mai
avansate tehnologic, cu mai puţin spaţiu pentru echipamente,
full-radiatoarele din aluminiu sunt alegerea perfectă în
comparație cu soluțiile de plastic, deoarece acestea sunt mai
uşoare şi mult mai flexibile.

Încă din 1921, Nissens a furnizat, cele mai calitative sisteme
de răcire. Eforturile companiei și investițiile în Cercetare și
Dezvolatre reprezintă un real beneficiu adus numărului tot mai
mare de clienţi din întreaga lume.
Radiatoarele din aluminiu sunt alegerea perfectă pentru
răcirea excelentă a motorului. Pentru a crea avantaje tehnice,
economice şi de mediu, piata auto se îndreaptă spre noi
tehnologii şi materii prime. O nouă tendinţă implică utilizarea
de radiatoare din aluminiu pentru industria auto. Nissens oferă
acum o gamă interesantă de radiatoare din aluminiu foarte
populare pe piață. Rezultatul muncii companiei sunt noile
produse de răcire din aluminiu, cu o calitate excelentă de lipire
şi acoperire uniformă. Aluminiul este ideal pentru producătorii
de automobile şi utilizatorii de masini, datorită disponibilității
materiei prime, a greutătii mai mici, a avantajelor non-corozive,
precum şi a eficienţei costurilor care astfel asigură soluții
excelente şi eficiente de răcire.
De ce să alegeţi un radiator fabricat complet din aluminiu?
Utilizarea de radiatoare bazate pe tehnologia full-aluminiu
oferă o serie de beneficii atractive, comparativ cu radiatoare

În radiatoarele convenționale, rezervoarele de plastic sunt
instalate pe miez de aluminiu, cu o garnitură de etanşare. Atunci
când alegeţi un radiator full-aluminum, utilizarea garniturilor
şi riscul de rupere a tuburilor de drenaj sau achiziționarea
lor dintr-un material plastic fragil sunt complet eliminate.
Aluminiul este unul dintre cele mai abundente metale de pe
pământ. Din acest motiv, disponibilitatea materiei prime este
practic nelimitată. În plus, materialul de aluminiu este perfect
pentru reciclare fără deşeuri,iar necesitatea pentru eliminarea
materialului este zero. Prin urmare, aplicarea materialului de
aluminiu este compatibilă cu respectarea resursele noastre
naturale, precum şi a mediului.
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MANUALUL FIECĂRUI ȘOFER
Înlocuirea becului nu trebuie să fie dificilă.
Mașinile de azi sunt tot mai complexe pe măsură ce
trece timpul. Tot mai multe şi mai multe componente
trebuie să fie „ambalate” în vehicule. De multe ori,
acest lucru înseamnă că aproape nu există spațiu între
componentele din compartimentul motor. Acest lucru
devine supărător atunci când un bec trebuie înlocuit.
Pentru a ajunge la far, trebuie localizată și îndepărtată
carcasa acestuia. Acest lucru poate însemna timp
pierdut, în special la unele vehicule, unde trebuie scos
întregul far pentru a ajunge la bec. Experienţă dureroasă,
cu margini şi bavuri ascuţite sunt evenimente de zi cu zi
în astfel de cazuri.
În următoarele rânduri veți fi conduși spre soluții
eficiente de schimbare a becului, chiar și în cazul
vehiculelor unde este necesară mai multă muncă.
Datorită explicaţiilor cuprinzătoare şi a fotografiilor
detaliate pe care Hella le pune la dispoziție înlocuirea
becului va fi mai simplă şi mai eficientă.

1

2

3

Înlocuirea sursei de lumină pentru VW
Passat (B5) 1.9 TDI

respectivul bec din spatele carcasei
farurilor.

Pentru a înlocui sursa de lumină în vehicul
mai sus-menţionat, se procedează după
cum urmează:
Primul pas este să stingeți farurile.

Tipul de lumină: fascicul de intensitate
scăzut, fascicul de mare intensitate,
lumina de parcare şi indicator (partea
pasagerului)
• Slăbiţi şuruburile de fixare de la admisia
canalului de aer (fig. 2).
• Scoateţi capacele de la şuruburile de
fixare, deşurubaţi şuruburile (a se vedea
figura 3). şi apoi îndepărtați capacul de
plastic.
• Trageţi canalul de aer în sus şi îndepărtați

de pe caseta filtrului de aer (vezi Fig. 4).
• Deşurubaţi şurubul de fixare al casetei
filtrului de aer (vezi Fig. 5).
• Pentru a ajunge mai bine la capacul
carcasei farului, împingeţi caseta filtrului
de aer aproximativ 5 cm înspre interiorul
motorulului şi fixați-l în această poziţie (a
se vedea figura 6.).
• Înlocuiţi becul respectiv în acelaşi mod
ca şi pe partea şoferului.
Reinstalaţi ușor piesele demontate în
ordinea corectă. Verificati sistemul pentru
a vă asigura că stare de funcţionare este
perfectă. Verificaţi farurile şi corectați ,
dacă este necesar.

5

6

Tipul de lumină: fascicul de intensitate
scăzut, fascicul de mare intensitate,
lumina de parcare şi indicator (partea
şoferului)
• Eliberați şi scoateţi ușor capacul din
rezervorul de lichid de frână (Fig. 1).
• Scoateţi capacul învelișului pentru

4
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‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

SOLUȚII PENTRU
MÂINE
Pregătit pentru viitor. Acum, mai mult decât oricând.
Un accent tot m ai mare este pus pe conceptele de motoare
hibrid şi vehicule electrice. Un concept pe care Behr Hella l-a
recunoscut în mod activ şi l-a încorporat în acțiunile sale. Acest
lucru reprezintă o siguranță că gama de produse a companiei
îndeplineşte în totalitate cerinţele clienţilor, fără întârzieri
inutile de timp - şi cu o calitate de primă clasă.
Acesta este modul în care Behr-Hella își merită reputația de a
fi expert în managementul termic pentru autoturisme,vehicule
comerciale şi transportatori.
Tehnologia hibrid pentru vehicule are o influenţă directă asupra
aerului condiţionat şi asupra sistemului de răcire a motorului,
pe scurt: management termic. Cu o baterie de răcire Behr
separată, precum şi cu un compresor electric a lichidului de
răcire, primele produse destinate special pentru tehnologia
hibrid și-au primit locul în gama de produse a companiei.
Aer condiţionat interior de înaltă performanţă
Vehiculele cu tehnologie full hybrid sunt echipate cu
compresoare electrice de înaltă tensiune în loc de compresoare
acţionate mecanic. Aerul condiţionat interior, prin urmare,
nu mai depinde de funcţionarea motorului şi astfel confortul
creşte: compresorul poate fi controlat de la distanţă, permiţând
ca aerul interior să fie adus la temperatura dorită înainte de a
pleca într-o călătorie.
Răcirea în perioada de staţionare depinde de capacitatea bateriei
disponibile. Procedând astfel și luând în considerare cerinţele
pentru aer conditionat, compresorul este întotdeauna operat
cu cea mai mică capacitate posibilă. În consecinţă puterea este

controlată prin adaptarea vitezei, îPrincipiul derulării pentru
comprimarea lichidului de răcire salvează în jurul de 20% din
greutatea şi capacitatea cilindrică, cu performanţe identice în
comparaţie cu principiul discurilor pendulare, care este utilizat
în principal în compresoarele cu transmisie prin curea.
Esențial pentru vehiculele hibrid Managementul temperaturii optime pentru baterie
Bateria reprezintă inima unui vehicul hibrid. Acesta trebuie să
furnizeze energia necesară, rapid şi fiabil. Următoarele rânduri
se orietează către hibrizii din nichel, precum şi către bateriile de
înaltă tensiune cu ioni de litiu tot mai folosite în ultimul timp.
Pentru performanţă optimă este imperios necesar ca bateriile
să opereze la o temperatură specifică.
Consecinţele temperaturilor incorecte sunt considerabile.
Durată de viaţă se reduce începând cu o temperatură de
funcţionare de 40 ° C, în timp ce eficienţa şi performanţa suferă
sub -10 ° C. Adăugat la acest lucru este faptul că diferenţa de
temperatură dintre celule individuale, nu trebuie să depăşească
5 ° - 10 ° grade Kelvin / Celsius.
Această limită superioară critică a temperaturii este atinsă
rapid, în special în caz de sarcini grele în combinație cu ”valuri
”de mare intensitate cum ar fi stimularea excesivă.
Consecința creșterii
temperaturii este îmbătrânirea și
defectarea bateriei. Producătorii de vehicule au ca țintă viaţa
unei baterii calculată asemenea vieţii unei mașinii, adică în
jurul valorii de 8 până la 10 ani. Un debut precoce al procesului
de îmbătrânire poate fi doar cauza utilizării necorespunzătoare
a temperaturii.
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Ștergătoare Frameless HELLA
• Bara de metal îndoită optim oferă o distribuţie constantă a presiunii la
fiecare punct de pe parbriz tinzând la performanţă perfectă. Distribuţia
presiunii constante oferă o uzură constantă a cauciucului.
• Previne acumularea de gheaţă în timpul iernii datorită lipsei pieselor
metalice exterioare
• Profilul aerodinamic oferă o distribuţie perfectă a presiunii şi previne
zgomotele cauzate de vânt
• Curăţare perfectă datorită cauciucului acoperit cu grafit. Rezistenţă
mare la ozon, ultraviolete, frig şi gheaţă.
• Imagine estetică
Tip auto
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal

Dimensiune/mm
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700

Hella No
9XW190680131
9XW190680141
9XW190680151
9XW190680161
9XW190680171
9XW190680181
9XW190680191
9XW190680201
9XW190680211
9XW190680221
9XW190680231
9XW190680241
9XW190680251
9XW190680261
9XW190680271
9XW190680281

Pret, discontabil
fără TVA,
22,10 RON
22,87 RON
23,26 RON
23,26 RON
24,42 RON
25,20 RON
25,59 RON
25,97 RON
26,36 RON
27,14 RON
27,14 RON
29,08 RON
29,46 RON
30,63 RON
31,01 RON
31,79 RON

Materom vă propune prețuri special pentru produsele Talosa :
Este o companie industrială
puternică, care produce mai
mult de 2 milioane de produse
de suspensie cu o evoluţie
constantă a proceselor de
cercetare, dezvoltare de noi
referinţe şi gestionare eficientă
a stocurilor sale extinse. Cu
peste 55 de ani de experienta,
TALOSA este acum lider pentru
fabricarea de brațe de suspensie
pentru industria auto și piaţa
pieselor de schimb.
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Tip Auto

Denumire

Cod Produs

Preț ron
fara TVA,
discontabil

AUDI A4 (8D2, B5) 11.94 - 11.00
AUDI A6 (4B, C5) 01.97 - 01.05
VW PASSAT (3B2) 08.96 - 11.00; (3B3) 11.00 - 05.05
SKODA SUPERB (3U4) 02.02 - 03.08

KIT SUSPENSIE
COMPLET 16MM

49-03667

839 RON

DACIA LOGAN

ROTULA INF. STG/DR

47-06342

30 RON

AUDI A6 (4B, C5) 01.97 - 01.05; A8 (4D2, 4D8) 03.94 - 12.02
VW PASSAT (3B3), (3B6) 11.00 - 05.05
SKODA SUPERB (3U4) 02.02 - 03.08

BRAT INF STG/DR

46-02127

199 RON

AUDI A4 (8D2, B5) 11.94 - 11.00
AUDI A6 (4B, C5) 01.97 - 01.05
VW PASSAT (3B2) 08.96 - 11.00; (3B3) 11.00 - 05.05
SKODA SUPERB (3U4) 02.02 - 03.08

CAP BARA STG/DR

42-02072

36 RON

CITROËN C2 (JM_) 09.03 -; C3 (FC_) 02.02 PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 08.98 -; 206 SW
(2E/K) 07.02 -; 206 CC (2D) 09.00 -

BIELETA ANTIRULIU STG/DR

50-09965

35 RON

VW TRANSPORTER IV 09.90 - 04.03

TIRANT AXIAL STG/DR

44-03566

32 RON

NISSAN PRIMASTAR 09.02 RENAULT ESPACE IV 11.02
- OPEL VIVARO 08.01 -

BIELETA ANTIRULIU

50-06291

27 RON

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

SOLUȚII INOVATOARE
DE ETANȘARE CORTECO
PENTRU NOILE GENERAȚII
DE MAȘINI
CORTECO oferă produse cu o
tehnologie de TOP
În industria auto, la nivel mondial,
reducerea emisiilor de CO2 este
cel mai important obiectiv de
dezvoltare. În acest sens toate
componentele vehiculului sunt
examinate şi adaptate pentru a
răspunde acestei provocări. Cu un
pachet complet de etanşare numit
“Soluţii de etanșare pentru emisii scăzute”
(LESS), Corteco oferă partenerilor săi din
industria OE o gamă completă de soluţii pentru a le
ajuta în reducerea în mod semnificativ a emisiilor de CO2.
O altă tendinţă importantă în industria
de automobile este de diminuare a
dimensiunilor motorului, care este posibilă
numai cu noi tehnologii de etanşare. Noul
Mercedes E-Class demonstrează cât de multă
performanță puteţi obţine dintr-un motor cu
patru cilindri.
Dispozitivele de etanşare şi garniturile
joacă un rol cheie în reducerea dimensiunilor
motoarelor. Cu portofoliul său cuprinzător
de soluții de etanșare, Corteco a adus o
contribuţie importantă noului VW Polo.
În Germania, această maşină a fost distinsă
cu titlul “Maşina Anului”, ”Volanul de Aur
“şi” Car of Reason 2010 “- toate acestea
premii onoarează remarcabila punerea în
aplicare a unui concept inovator de reducere
a dimensiunilor motorului.

Gama Freudenberg de etanşare
pentru reducerea emisiilor pentru
autovehicule moderne

Produsele LESS, cum sunt capul de cilindru şi
garniturile de evacuare multiple, simeringurile
și inelele radiale de etanşare pentru motor
şi transmisie au făcut posibilă economisirea
spațiului și a greutății motorului, precum şi
tratarea eficientă a gazelor de eşapament.
CORTECO oferă clienţilor săi o gamă largă
de garnituri de motor: tehnologie MLS, seturi
de garnituri, cap de garnitură din grafit sau
carbon, garnituri de admisie şi de evacuare
precum şi garnituri moi. Interesante sunt de
asemenea, pasta de etanşare din silicon şi
şaibele de etanşare.

Înaltă tehnologie inovatoare a fost
deja dovedită în optimizarea cu succes
a managementului motorului. Forma
compactă a sigiliului radial al arborelui vă
ajută să păstraţi dimensiunea, greutatea
şi emisiile de la un nivel minim.

Clienții au încredere în gama de garnituri
CORTECO, care au fost elaborate cu tehnologia
inovatoare a inginerilor Departamentului
de Cercetare și Dezvoltare a grupului
Freudenberg .

CORTECO soluţii de etanşare pentru
motor

TIP AUTO

DENUMIRE

COD PRODUS

PREȚ DISCAUNTABIL FĂRĂ TVA

VW, GOLF V (1K1), 2.0 TDI 2.0 GTi
VW, GOLF IV (1J1), 1.9 TDI
DACIA, LOGAN (LS_), 1.5 dCi (LS0K)
DACIA, SANDERO, 1.5 dCi
DACIA, LOGAN pick-up (US_), 1.5 dCi (US0K)
DACIA, LOGAN (LS_), 1.5 dCi (LS0K)
DACIA, LOGAN pick-up (US_), 1.5 dCi (US0K)
DACIA, DUSTER, 1.5 dCi
VW, GOLF IV (1J1), 1.9 TDI
VW, PASSAT (3B3), 1.6
VW, BORA (1J2), 1.9 SDI
RENAULT, CLIO II , 1.5 dCi
RENAULT, MEGANE II, 1.4 16V

Simering, ax cu came

12016518B

27.81 RON

Garniturăbaieulei

023718P

22.81 RON

Garnitură, capacsupape

026734P

12.58 RON

Garniturăgalerieevacuare

424830H

3.40 RON

Fuliecurea arbore cotit

80000600

228.82 RON

Prețuri speciale pentru
produsele Corteco
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FACTORII DE RISC
)

ai conducatorilor auto
adolescenti,
În timp ce majoritatea oamenilor ar putea presupune că adolescenții
care conduc autoturisme pe timp de iarnă - atunci când este întuneric,
rece şi umed - sunt mult mai predispuși pericolului decât dacă ar
conduce în zilele însorite și calde, un studiu recent al Asociației
Americane a Autovehiculelor susține faptul că lunile de vară, sunt cele
mai periculoase. De fapt, această perioadă este denumită cele 100 de
zile mortale pentru șoferii adolescenți.
Adolescenţii petrec mult mai mult timp în maşină în lunile iunie, iulie
şi august - deoarece acestea sunt zile de vacanță şi de călătorii dese
cu prietenii ", a declarat Shannon Lara, senior manager, comunicare
de marketing pentru Materiale de fricțiune Honeywell. Din păcate, o
medie de 28 de tineri mor săptămânal în accidente de vehicule.
Sistemul de frânare BENDIX pentru securitatea adolescenților, o
campanie care vizează educarea părinților și adolescenților asupra
conducerii în condiţii de siguranţă şi asupra îngrijiri vehiculului, a
lansat un al treilea film pentru a atrage atenţia asupra acestui sezon de
conducere periculos, și de a atenua eventualele probleme prin ai face
conştienţi pe părinţi şi pe adolescenţi de trei factori de risc cheie care ar
putea afecta șofatul lor pe timp de vară.
1. E puțin probabil ca adolescenții să poarte centurile de siguranță.
Potrivit sondajului Honeywell, chiar dacă 90 la sută dintre părinţi au
discutat cu adolescenții lor despre importanţa de a purta centura de
siguranţă, acești tineri nu le urmează sfaturile. Cu toate acestea, în
situația în care un tânăr care nu poartă centură ar trebui să oprească
brusc la o viteză de 50 km/ h, impactul ar fi unul asemănător căderii de
la nivelul 3 al unei clădiri.
De-a lungul anilor, Bendix a adus contribuții
majore produselor în industria automobilelor,
aviaţiei, în industria aerospaţială şi în transport.
Dar, domeniul frânării autovehiculelor este acela
în care compania a realizat unele din cele mai mari
inovații ale sale. Bendix este un furnizor global
important al materialelor de fricţiune pentru
frânarea automobilelor, dar şi a produselor de
frânare aftermarket, cu vânzări anuale de aproape
700 milioane $.
Există 13 fabrici de producţie şi cinci facilități
inginerești, în nouă ţări. Produsele cheie includ
plăcuţe de frână, discuri de frână cu tambur și
garniture, și de asemenea o varietate de aplicații
premium specifice produselor de frână de pe piaţa
aftermarket comercializate sub marca Bendix.
Bendix frânare avertizează tinerii șoferi că vara nu e
un timp de vacanță pentru comportamentul șofatului
preventiv.
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2. Adolescenții recunosc că desfășoară mai multe acțiuni în timp ce
conduc. Distragerea atenţiei fie din cauza dipozitivelor electronice /
mobile fie din cauza altor călători, sunt probabil, cel mai periculos factor
de risc, fiind regăsite ca și cauze în mai mult de 80 la sută din toate
accidentele, potrivit AAA.
3. În timpul verii, nu există nici o limită pentru adolescenți în a conduce
cu mai mulți pasageri în mașină, însă BENDIX sugerează părinţilor, să
limiteze numărul de acestora în vehiculul adolescentului lor. Date ale
AAA, arată că având alături încă un pasager adolescent ar putea dubla
riscul ca un tânăr conducător auto să fie implicat într-un accident fatal,
în timp ce cu trei sau patru camarazi riscul crește exponențial.
Îndrumarea adolescenților și a părinților de a deveni mai conștienti
asupra pericolului acestor trei factori de risc este esenţială pentru
reducerea numărului de accidente", a spus Lara. De aceea, vom
continua să promovăm obiceiurile conducerii în siguranţă , care începe
înainte ca adolescenții să introducă cheia în contact, " a mai declarat ea.

Vezi pagina

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

lansează pompa de
apă SuperKit cu rolă
întinzătoare

Specialistul în pompe de apă Saleri Italo SpA, lansează
un SuperKit, incluzând o pompă de apă Saleri şi un kit de
distribuție complet Schaeffler Automotive Aftermarket.
Cererea de seturi de kituri complete, înregistrează progrese în
multe pieţe europene.
SALERI a decis, prin urmare, să-și mărească portofoliul de
produse, oferind un kit premium pentru pompe de apă la o
calitate înaltă într-o cantitate de 41 de referințe care au fost
lansate în luna mai 2012 și care acoperă aproximativ 80% din
piața europeană a pieselor de schimb aftermarket.
SALERI oferă de mulţi ani o gamă largă de pompe de apă pentru
mulți dintre constructorii de automobile privind nevoile lor de
echipament original şi de asemenea către un număr mare de
distribuitori si instalatori independenți ai pieței aftermarket.
Pentru a garanta o calitate optimă pentru pompele de apă,
SALERI a dezvoltat multe legături solide şi parteneriate tehnice
pentru furnizarea de componente prin furnizori de prim nivel,
care comercializează de asemenea OEM.
Pentru a oferi clienţilor lor un produs cu adevărat premium

pentru această gamă nouă de SuperKit, SALERI a ales knowhow-ul şi calitatea de la Schaeffler Automotive Aftermarket
pentru furnizarea tuturor elementelor care compun setul de
distribuţie.
Instalatorul va găsi, prin urmare, într-un nou ambalaj SALERI
atât pompa de apă cât şi toate celelalte elemente (curele, role
şi accesorii). Pompa de apă este o componentă esenţială în
inima sistemului de răcire a motorului, în special atunci când
este activat de curele, ca o defalcare a pompei de apa, iar în
acest caz, ar putea implica daune foarte grave motoarelor.
Acesta este motivul pentru calitatea şi fiabilitatea pompei de
apă este de o vitală importanţă.
Prin cumpărarea unui kit cu toate componentele necesare
pentru reparaţii se ating avantaje în: instalarea care elimină
riscurile pe partea de identificare, accelerarea procesului
de comandă şi acordarea clientului de întreţinere optimă a
vehiculului.
Bineînţeles acest interval va evolua în funcţie de nevoile şi
tendinţele pieţei.
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SFATURI
DE ATELIER
Ce este la fel de bun ca
piesele originale GKN?
-Piesele recondiționate de GKN!
• Competență : GKN este lider mondial în furnizarea
OE.
SFAT PENTRU REPARAȚII NR. 5:
Distribuția lubrifianților și a vaselinei
Un sortiment bogat de lubrifianți este disponibil pentru articulațiile cu
bilă și trepied, precum și pentru aplicațiile standard și de performanță
ridicată. Ingredientele sunt ajustate perfect la oțelul articulației și la
burdufurile pentru aplicația respectivă.
Aceasta facilitează funcționarea fără impedimente a componentelor.
Vaselinele de mare performanță pot rezista la temperaturi de până la
160 grade Celsius pe perioade scurte de timp, în timp ce lubrifianții
standard pentru articulații sunt proiectați să reziste la expuneri pe termen scurt la temperaturi de până la 110 grade Celsius.
Folosirea unui lubrifiant standard într-o aplicație cu performanță
ridicată poate rezulta în degazarea vaselinei, și în cele din urmă la defectarea totală a articulației. Cantitatea de vaselină din trusa de reparații
SPIDAN este suficientă pentru umplerea completă a articulației respective. Restul vaselinei este aplicat la burduf.
SFAT PENTRU REPARAȚII NR. 6
Montarea / Demontarea Burdufului
Oricând este posibil să folosiți burdufuri create specific pentru
articulația în cauză. În cursul montării nu deformați sau întindeți excesiv burduful. Acordați atenție la cuplajul corect de strângere a clemei;
acționați în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Conformațivă totdeauna cuplajelor de strângere pentru șurubul de blocare a
articulației. Scoateți totdeauna aerul din burdufuri. Folosiți unelte
corespunzătoare.
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• Calitate: Axele planetare recondiționate de GKN
sunt produse în locații de recondiționate autorizate
( ISO TS 16949, ISO 14001) cu utilaje care se
conformează standardelor OE.
• Performanță: Axele planetare refabricate GKN
garantează performanța originală a autovehiculului
în ceea ce privește Noise Vibration Harshness (
Severitatea Vibrațiilor de
Zgomot) precum și unghiul original al articulației.
• Siguranța: Axele planetare recondiționate, GKN
oferă siguranță în conformitate cu standardele OE
• Garanție: Pentru axele planetare refabricate, GKN
oferă aceeași garanție ca și pentru axele planetare noi
• Gama: recondiționate permite firmei GKN să
furnizeze și referințe în afara OE pentru a mări gama
sa de produse
• Costuri: GKN oferă axe de planetare chiar și pentru
autovehicule mai vechi, autovehicule pentru care
axele planetare nu pot fi produse economic la un preț
rezonabil
• Tehnologia Eco: Refabricarea contribuie la
economia de materie primă și energie și reduce la
minim deșeurile pe care piesele uzate le-ar produce.
GKN se preocupă de administrarea deșeurilor pentru
piese uzate și materiale reziduale ( ex. Ulei folosit și
șpanuri)

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘
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O DISTANȚĂ DE
OPRIRE OPTIMĂ

KYB este cel mai mare furnizor de amortizoare din lume
pentru fabricanţii de autovehicule, având 1 din 4 maşini dotată,
încă din linia de producţie din întreaga lume cu ajustări KYB ca
şi standard. KYB este cel mai mare furnizor de OE din Europa.
Amortizoarele KYB sunt de asemenea fabricate pentru piața
aftermarket, folosind aceleaşi fabrici şi aceeași tehnologie ca și
pentru echipamentele OE. Acest lucru înseamnă că produsele
KYB aftermarket sunt la fel de competitive - şi în multe cazuri
chiar mai bune decât oferta OE.
Calitatea OE se regăsește și în calitatea aftermarket.
În ceea ce privește echipamentele OE, KYB furnizează
amortizoare şi branșamente față pentru motociclete,
amortizoare pentru snow mobile, precum şi sistem semi-activ
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de suspensii utilizate la faimosul tren Shinkansen “Bullet”
(glonțul).
Amortizoarele uzate cresc distanţa de oprire:
Orice amortizor cu 80.000 de km parcurşi este considerat un
amortizor uzat. Un amortizor uzat creşte distanţa de frânare cu
până la 1,2 m si influenţează performanţa şi durata de viaţă a
anvelopelor.
Creşterea distanţei de frânare reprezintă un pericol şi risc în
producerea accidentelor.
Noile amortizoare sunt concepute pentru a ajuta vehiculul
dumneavoastră să aibă opriri mai rapide și mai sigure, în toate
condiţiile de conducere.

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

Întreabă-te :
• Cum vreau ca mașina mea să funcționeze?
• Îmi doresc ca mașina mea să fie la fel de performantă, precum a intenționat
producătorul ei?
• Am nevoie de un plus de performanţă pentru mașina mea?
Nimeni nu și-ar dori o capacitate de manipulare şi control mai mică decât a fost
proiectată inițial pentru vehicul. Amortizoarele KYB oferă posibilitatea fie de a
restabili performanţa echipamentului original, fie de a suplimenta performanţa cu
un upgrade, dacă este necesar. Toate amortizoarele KYB sunt concepute pentru
confortul şi siguranţa autovehiculului, iar pentru aftermarket oferta KYB creşte
gradual cu următoarele tipuri de amortizoare:
-Premium
-Excel-G
-Gas-a-Just
-Ultra SR
-AGX
KYB este cel mai mare furnizor din lume, pentru producătorii de vehicule noi.

Calitatea KYB
KYB oferă o calitate superioară a produselor pentru toți clienţii
din întreaga lume, într-o varietate de industrii. Acest lucru este
recunoscut de sloganul companiei, “Precizia noastră, avantajul
tău”. KYB nu face compromisuri în privinţa calităţii.
KYB are cea mai mare fabrică de amortizoare din lume (în Gifu
North Plant, Japonia), cu o capacitate de peste 50 milioane de

unităţi/an.Linia de producţie este complet automatizată şi
permite trecerea de la un cod la altul în 15 secunde.
Toate fabricile KYB sunt certificate cu ISO 9001, ISO 14001, ISO/
TS 16949
Cei mai mulți producători de vehicule au încredere în brandul
KYB. Înarmat cu experienţa sa în echipamente originale, KYB
distribuie, de asemenea, produsele sale pe piaţa aftermarket.

În perioada 1 IULIE - 30 SEPTEMBRIE 2012
achiziționați două amortizore KYB și primiți cadou
un tricou personalizat MTR.
*pentru comenzile mai mari se recalculează numărul de bucăți al produsului
cadou în funcție de multiplul cantității comandate.
**promoția este valabilă în limita stocului disponibil
***nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** produsele trebuie să se regăsească pe acceași factură
**** pentru detalii vă rugăm sa consultați reprezentantul de vânzări alocat
zonei aferente
*****Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare
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TEHNOLOGIE AVANSATA DIN 1966
Veneporte a fost fondată în 1966, situându-se încă de la început în sectorul
metalelor uşoare. În primele decenii ale existenţei sale, conectarea la industria de
automobile a fost realizată prin fabricarea de ţevi de oţel pentru utilizări generale.
Compania are sediul principal şi fabrica de producție în Águeda, districtul Aveiro,
Portugalia, cu o suprafață acoperită de 25.000 m2, dintr-o suprafaţă totală de
42,500 m2. Veneporte dispune de asemenea de o altă instalaţie, situată în Linares,
provincia Jaen, Spania .
Înalta calitate a produselor Veneporte, profesionalismul organizaţiei, expertiza
şi dedicarea faţă de client au oferit o recunoaştere tot mai mare în industria de
automobile (OEM şi OES). Valoarea companiei este recunoscută atât de către clienții
interni cât şi de către cei externi.
Pe piaţa Internațională Veneporte a devenit ca o companie de referinţă, care
serveşte un număr tot mai mare de distribuitori şi comercianţi cu amănuntul de
mari dimensiuni, în întreaga lume, cu un accent special în Europa (Germania,
Olanda, Italia, Franţa, Marea Britanie, Spania, Republica Cehă, Polonia, Austria,
Grecia, Danemarca, printre altele).
PRODUSE
VENEPORTE dezvoltă şi produce sisteme
de evacuare pentru clienţii OEM, OES
şi pentru piaţa pieselor de schimb
(aftermarket). În fabricile portugheze
şi spaniole, sunt dezvoltate produse
avansate tehnologic şi comercial,
competitive și de o calitate excelentă,
care oferă un loc important pe pieţele
europene de referinţă.
Brand-ul este într-un proces de
consolidare și creştere pe pieţele
naţionale şi internaţionale. Planificarea
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unei producţii și a unui management
flexibil este o contribuţie majoră adusă
unui serviciu eficient şi adecvat al nevoilor
specifice ale clienţilor. Capacitatea de a
răspunde în permanentă pieţelor care
sunt în schimbare, se reflectă în succesul
VENEPORTE.
INOVAȚIE & TEHNOLOGIE
VENEPORTE abordează soluţii inovatoare, personalizate în funcţie de nevoile
clienţilor săi, care se raportează la puternice abilităţi tehnice şi care utilizează

tehnologii avansate, în diferite procesecheie din companie.
VENEPORTE este implicat în procesul
de producţie şi se angajează în iniţiative
de inovare continuă şi sistematică,
stabilește în mod regulat, parteneriate
cu universităţile, institutele de testare şi
centrele de cercetare de renume naţional
şi internaţional. Veneporte consideră că
abilitatea de a învăţa şi de a inova este
esenţială pentru competitivitatea şi
durabilitatea companiei noastre.
MEDIUl
VENEPORTE îşi asumă angajamentul şi
responsabilitatea de a prezenta soluţii
care să protejeze şi să conserve mediului
şi sănătatea publică. Angajamentul
Veneporte este de a lucra împreună
cu clienţii, furnizorii şi agenţiile
guvernamentale, în scopul de a găsi
cele mai bune soluţii pentru a reduce
emisiile de gaze, şi astfel să contribuie la
îmbunătăţirea mediului.
Scopul companiei este de a reduce
emisiile de particule din gazele poluante,
inclusiv a dioxidului de carbon (CO2) şi a
zgomotului.
VENEPORTE are o filozofie de excelenţă,
unde rezultatele vin din combinaţia
de cunoştinţe tehnice, experienţă
şi aplicarea proceselor de calitate şi
metodologii.

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

EXCELENȚĂ ÎN INOVAȚIE
DIN 1946
Compania Facet a luat naștere în anul 1946 în Italia și este
lider european în producerea componentelor auto aftermarket
având cea mai completă gamă de pe piață.
Compania a pornit ca o afacere de familie stabilită pe proprietate
privată în Collegno, aproape de Turin, Italia. Echipa formată din
peste 200 de oameni, angajați sau subcontractanți se asigură
în permanență de buna desfășurare a activităților de cercetare
– dezvoltare și design. Angajații direcți sunt dedicați realizării
produselor finite și a componentelor de producție de
înaltă tehnologie.
Cu o gamă de produse extrem de variată, Facet
oferă clienților calitate de top la prețuri competitive
în comparație cu produsele O.E., o înaltă acoperire
pentru o gamă largă de branduri și vehicule
europene, japoneze și coreene și nu în ultimul rând
perspective de profituri consistente pentru întregul
lanț de distribuitori.
Clienții companiei se regăsesc în toate segmentele
pieței auto, de la producători de autovehicule
la co-producători și competitori și de asemenea
la distribuitorii independenți de piese auto
aftermarket. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 30 de
milioane de euro, dintre care 20% în Italia, 60% în Europa și 20
% în restul lumii.

INOVAȚII:
În fiecare lună compania aduce până
la 10 noi produse, iar 99% din întregul
program de producție aparține
designului și manufacturării proprii.
20% din cifra globală de afaceri se
reinvestește în activități de cercetare și
dezvoltare, design, inovații tehnologice
și implementarea noilor procese
industriale.
Componentele Facet dovedesc adesea
o calitate si o performanță mai bună
decât echivalentele lor pe piața pieselor
originale. Compania dispune de o
capacitate de livrare de 1000 de referințe
pe zi, iar rata comenzilor se situează la
95%.
Din 1946 Facet s-a extins pentru a include
fabricarea produselor din diferite game:

COMUTATORI ȘI
TRANSMITATORI
1982 comutatori de presiune ulei și
transmițători
1982 comutatori lumină de frână
1984 întrerupătoare temperatură lichid
de răcire şi transmițători;
1985 întrerupătoare termice pentru
ventilatoare
1994 senzori CKP şi CMP
1997 senzori poziție accelerație
2000 senzori de oxigen (Lambda)
2002 senzori MAP (presiune absolută de
distribuţie)
2005 Senzori de temperatură (de aer si
lichid de racire)
2006 senzori Knock
2010 senzori MAF (Mass Air Flow)

Materom comercializează gama de
produse - KW

COMPONENTE DE
APRINDERE
1946 seturi de contact
1961 Condensatori
1976 seturi de aprindere prin cablu
1985 pick-upuri (efect magnetic şi hol)
1988 bobine de inducţie
1993 Module de aprindere şi Seturi de
aprindere electronice
2009 bobine
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OSRAM XENARC ®
Becuri cu xenon pentru cel mai confortabil sofat
,

B

ecurile cu xenon devin din ce in ce mai
importante. În prezent se estimează că 10% din
parcul auto existent este echipat cu becuri cu xenon
din prim montaj, iar creșterea anuală este de 20%.
OSRAM este cel mai mare producător și furnizor la
nivel mondial pentru cei mai mari producători de
autovehicule, precum Renault, Audi, VW, Mercedes,
BMW, Etc.
Principalele avantaje ale becurilor cu xenon
XENARC- sunt:
• cea mai bună lumină pe șosea pentru un șofat
confortabil;
• durata de funcționare foarte mare;
• nu se ard, se consumă în timp;
• foarte puternice;
• gamă completă D1-D4;
• calitate Germană OEM;
În prezent, pe lângă gama standard de becuri cu
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xenon XENARC - folosită pentru primul montaj,
OSRAM a dezvoltat doua game noi:
XENARC COOL BLUE INTENSE- cu lumină albastra
datorită temperaturii de culoare de 5000K.
Avantajele acestei game sunt:
• lumina albastră pentru un șofat confortabil;
• distribuție uniformă a luminii;
• durată de funcționare foarte mare;
• nu se ard, se consumă în timp;
• foarte puternice;
• disponibile în variantele D1 și D2;
• calitate Germana OEM;
XENARC SILVERSTAR oferă cu 30% mai multă lumină
comparativ cu un bec cu xenon standard.
Avantajele acestei game sunt:
• Cele mai puternice becuri care respecta legile in
vigoare din lume;

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

• cu 30% mai multă lumină comparativ cu un bec cu
xenon standard;
• vizibilitate sporită cu 20 m comparativ cu becurile
cu xenon standard;
• cu 130% mai multă lumină comparativ cu un bec
halogen;
• durata de funcționare foarte mare;
• nu se ard, se consumă în timp;
• foarte puternice;
• disponibile în variantele D1 și D2;
• calitate Germană OEM;

Sfatul OSRAM cu privire la
becurile cu xenon:
Dacă mașina dvs. nu este echipată din fabrică cu
becuri cu xenon, dar doriți mai multă lumină, sfatul
OSRAM este să folosiți becurile cu halogen cu +90%

lumină NIGHT BREAKER PLUS® de la OSRAM.
În condițiile trecerii de la becuri cu halogen la becuri
cu xenon, trebuie să știți că există riscul ca noua
lumină a farurilor dvs. să nu vă mulțumescă deoarece
sistemul optic al farurilor este conceput special
pentru becurile cu halogen și nu pentru becurile cu
xenon.
Apoi trebuie știut că autovehiculele echipate cu
becuri cu xenon din fabrică au montat și sistemul de
spălare faruri. Rolul acestuia este și de a răci farurile,
deoarece temperatura în farurile cu xenon este
foarte ridicată.
Neavând acest sistem, sticla sau plasticul farurilor se
poate mătui, emițând astfel mai puțină lumină, cu
efect negativ, asupra autovehicului dvs.
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In perioada 1 Iulie – 30 Septembrie
2012 Materom vă oferă super
promoție pentru becurile XENARC
SILVERSTAR:

PROMOTIE:
Un DUOBOX cu 2 becuri D2S costă
la fel cât costă 2 becuri D2S Standard.
Puteti avea cea mai bună lumină din lume
făcând economie de 20%.
Plătiți XENARC standard și primiți
XENARC SILVERSTAR cu +30% lumină.
COD PRODUS: 66240SVS
*promoția este valabilă în limita stocului disponibil
**nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
*** aceasta promotie nu se cumuleaza cu alte promotii deja existente
**** pentru detalii vă rugăm sa consultați reprezentantul de vânzări
alocat zonei aferente
*****Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare

În perioada 1 IULIE -30 SEPTEMBRIE 2012 la o
comandă de becuri Osram de minim 300 RON
primești cadou un DOT IT.
*pentru comenzile mai mari se recalculează numărul de bucăți al
produsului cadou în funcție de multiplul cantității comandate.
**promoția este valabilă în limita stocului disponibil
***nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** aceasta promotie nu se cumuleaza cu alte promoții deja
existente
*****condiția de acordare automata a produsului cadou este ca
produsele să se regăsească pe acceași factură
*****pentru detalii vă rugăm sa consultați reprezentantul de vânzări
alocat zonei aferente
******Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare
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‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

Performanţă înaltă
pentru automobile

C

creat în 2009, Hutchinson Automotive Aftermarket oferă
o gamă completă de piese de schimb aftermarket ca
rezultat al calităților de prim furnizor pe care le deține.
Ca furnizor de echipamente de prim rang şi ca partenerul
principalilor producători de automobile internaţionale,
Hutchinson furnizează piese aftermarket, celor mai mari
distribuitori
independenți.
Automotive
Aftermarket
Hutchinson are o gamă completă de produse de calitate,
originale, pentru a garanta reparații fiabile. Această gamă
este împărţită în 4 familii majore de produse:
- Curele de transmisie: kituri, accesorii şi role.
- Piese de motor anti-vibraţii: suporturi, balamale, suporturi
de suspensie.
- Fluid de transfer: conducte, furtunuri.
- Etanșare: inele, simeringuri.

asemenea va evita o a doua vizită la service-ul auto. Hutchinson
are o gamă completă de kituri de curele, cu sau fără pompă de
apă, care vă pot ajuta atunci când alegeți înlocuirea completă
a sistemului.

RECOMANDĂRILE PROFESIONISTULUI

Gama de produse Hutchinson, este una dintre cele mai
cuprinzătoare de pe piaţă (acoperire între 90% și 96% dintre
toate masinile vizate, în funcţie de ţară), care poate oferi piese
de o calitate echivalentă cu cele originale. Elementele care
compun aceaste produse au fost proiectate, fabricate şi testate
pentru a îndeplini cerinţele de calitate ale producătorilor.

Hutchinson recomandă verificarea periodică a curelei şi a
rolelor; orice neconcordanță ar putea provoca daune grave
la motor şi ar putea duce la pierderea controlului asupra
vehiculului în cazul în care cureaua s-ar rupe. Vă recomandăm
să urmați cu strictețe sfaturile producătorilor de automobile în
ceea ce privește frecvenţa de înlocuire (minim la fiecare 60.000
km sau la fiecare 5 ani).
PENTRU O ÎNLOCUIRE COMPLETĂ ALEGEȚI
KITUL HUTCHINSON
Odată cu înlocuirea curelei de distribuție asiguraţi-vă că
înlocuiți rolele și pompa de apă. Această operaţiune, va
evita uzura prematură şi ruperea curelei de distribuţie şi de

La manipularea curelelor, aveţi grijă să nu îndoiţi sau să
prindeţi cureaua. Structura din fibră de sticlă nu trebuie să fie
ruptă sau deteriorată din cauza riscului de a se crea o slăbiciune
internă în structura, care ar putea fi o posibilă cauză de rupere.
Toată instalarea trebuie să fie efectuată de către un
profesionist, în conformitate cu recomandările producătorului.
Tensiunea curelei și alinierea pe role şi trebuie să fie, de
asemenea, verificate după înlocuire (tensiometrul Hutchinson,
este esenţial pentru această operaţiune).

Astfel, curelele Hutchinson sunt produse dintr-un amestec de
elastomer specific fiecărei cerințe în parte, o structură din fibră
de sticlă şi o ţesătură din poliamidă. Mai mult, Hutchinson a
întreprins acțiuni specifice de dezvoltare a rolelor întinzătoare,
care sunt competitive şi extrem de fiabile: designul lor a fost,
în unele cazuri, îmbunătăţit (rând dublu rulmenti, ulei de înaltă
calitate, structura internă consolidată) pentru a asigura o
calitate și o performanţă echivalentă cu cea originală.
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12 + 1 motive

)

pentru a fi o legenda a motociclismului

A

spune că Angel Nieto este ”cel mai mare”, ar fi o
nedreptate la adresa altor mari sportivi în general, și ai
motociclismului în particular. Adevărul este însă că, nici un
sportiv nu a avut realizări mai mari decât el. Cu toate acestea,
Angel Nieto este o persoană directă, născut în 1947 în zona
rurală Zamora, a crescut apoi în cartierul muncitoresc al
Madridului, Vallecas.
Au trecut mai bine de 25 de ani de când s-a retras din
activitatea sa sportivă, în anul 1986, când și-a pierdut puterea
de a mai concura în raliuri, dar de-a lungul timpului a continuat
să-i îndrăgească pe toți cei îndrăgostiți de acest sport.
Continuă să apară în emisiuni televizate și să comenteze
diferite evenimente sportive. Nieto este de părere că,
motociclismul spaniol, trece printr-o perioadă spectaculoasă
și că nimic nu se compară cu bucuria pe care o are atunci
când un spaniol iese învingător.Starul din Vallecas ne-a primit
într-o zi călduroasă de iunie, în muzeul care-i poartă numele,
unde se regăsește doar o parte a carierei sale sportive. Nu se
consideră a fi un super erou și nici noi nu am observat că ar
purta o pelerină roșie, din simplul motiv că nu are nevoie de
simboluri pentru a fi cel mai bun.
1. Dacă ar trebui să-l descri în căteva cuvinte pe Angel Nieto,
cum ai începe?
Entuziasm, muncă, capacitatea de a trece peste momentele
dificile și multă dragoste pentru cariera sportivă. Am renunțat
la motociclism în momentul în care mi-am pierdut spiritul de
învingător și nu m-am mai întors niciodată. Stilul meu de viață
pe atunci eraaltul, pentru că atunci când eram pe motocicletă,
deveneam o altă persoană. Nu mai eram obiectiv, prietenos,
amuzant- era o cu totul altă poveste.
2. Povestește-ne despre Vallecas, așa cum a fost atunci când tu
și familia ta ați emigrat din Zamora.
Era un cartier mare, care a dat naștere unor oameni importanți
, și nu e vorba doar despre mine. Acolo am crescut, acolo mă
jucam cu prietenii mei pe străzi. Familia mea era o familie foarte
modestă care a emigrat în Madrid. Îmi amintesc pe când aveam 8
ani, că nu aveam apă curentă
și trebuia să o cumpărăm,
și nici electricitate, ci doar
lumânări. Dar ce știu sigur
este că nu mi-a fost niciodată
foame, părinții mei s-au
asigurat de aceasta.
3. Ai început să muncești
într-un garaj când încă erai
foarte tânăr. De unde a
venit interesul? A existat un
precedent în familie?
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Nu am nici cea mai mică idee. Pentru că nu a existat niciodată
o tradiție în acest sens în familie. Singurul ”nebun” din familie
trebuie să fi fost eu, pentru că fratele meu nici măcar
nu știe să meargă pe bicicletă. Mergeam spre școală când am
văzut pentru prima dată o motocicletă. Am fost atât de uimit,
încât am uitat să mai merg la școală, care de fapt nu-mi era prea
dragă. Universitatea mea a fost strada, și a fost bine și așa.
4. Ai vreo preferată dintre Derbi, Morbidelli, Kreidler, Minarelli,
Garelli sau Bultaco?
Fabrica pe care o îndrăgesc cel mai mult Derbi, este și fabrica
alături de care am pornit la drum și cu ajutorul căreia am
câștigat 5 campionate mondiale.
Familia Rabasa, sunt familia mea acum și au fost și atunci. Am
avut o relație foarte bună și cu Morbidelli. De altfel am avut o
legătură bună cu toate fabricile cu care am colaborat. Dar am
terminat cu aceeași alături de care am început, Derbi.
5. Luând în considerare contextul, care e diferența dintre
motocicletele de atunci și cele de azi?
Modelul 125cc Garelli, care se găsește aici în muzeu, făcea în
anii ‘70, 240 kph, ceea ce se întâmplă și azi.
Însă trebuia să frânez mai repede și întâmpinam probleme la
anvelope și suspensii.

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

INTERVIU CU
ANGEL NIETO
Suntem prieteni și acum. Ne înțelegem bine.Este un
motociclist pe care îl admir cu adevărat. Pe vremea sa era
admirat de toată lumea, câștigând 120 Grad Prix și 15 titluri
de campion modial. Astăzi se vorbește foarte mult despre
recorduri. Nu m-au interesat prea mult nicicând, important
pentru mine era să fiu printre primii. Dacă aș fi vrut să câștig
cele 15 titluri, probabil că aș fi făcut-o. Am lăsat 50cc pentru
că așa mi-am dorit deși mă aflam pe o poziție destul de bună
atunci. Am lăsat în urmă 125cc pentru a mă îndrepta spre
250cc pentru același motiv. Dacă aș fi stat cu 125cc, aș fi avut
șansa de a câștiga mai multe campionate mondiale. Dacă miaș fi făcut din asta un țel, cu siguranță l-aș fi atins. Dar sunt
încântat de realizările mele și de faptul că Rossi m-a învins în
GPs.
9. Povestește-mi de un alt motociclist de legendă, Ricardo
Tormo... îți este mai mult un prieten decât un rival?
Nu am decât admirație pentru el.A existat o perioadă
tensionată între noi, însă s-a datorat oamenilor de către care
Ricardo era înconjurat. Pe lângă faptul că era un motociclist
de excepție, avea noțiuni tehnice și se pricepea foarte bine
la motoare. Când lucrurile se înrăutățeau, cei din jurul său
nu se comportau adecvat cu el. Pe atunci aveam nevoie
de concurență, de rivalitate. Câștigam aproape în fiecare
duminică, însă o competiție fără competitori, fără fani, e una
zadarnică și plictisitoare.

Dar mai presus de toate am avut cele mai frumoase zile cu
această motocicletă. Am câștigat titlul mondial, trei ani la rând
cu ea. Aveam peste 30 de ani și imi cunoșteam destul de bine
slujba. Pe lângă acestea aveam cel mai bun inginer, Jan Thiel,
alături de care am câștigat 8 campionate mondiale. Echipa
noastră era cu adevărat închegată.
6. S-au făcut inovații spectaculoase de atunci și totuși aceste
motociclete erau cu mult înaintea timpului lor.
Absolut! Aceste motociclete aveau valve rotative și 15000
de rpm, însă ce le-a revoluționat cu adevărat au fost părțile
electronice, mai mult decât anvelopele sau suspensiile.
7. Cine este din punctul tău de vedere, cel mai bun sau cel mai
complet motociclist
Nu e o problemă de a fi primul sau cel de-al doilea. Nu există
super eroi. Și eu am suferit înfrângeri, nu am câștigat mereu.
Din punctul meu de vedere unul dintre favoriții mei este Mike
Hailwood, un motociclist britanic al anilor 60. Nu conta cu ce fel
de motocicletă concura, era mereu magnific. Vă dați seama ce
se întâmpla când se afla pe o motocicletă.
8. Cum te înțelegeai cu Giacomo Agostini, de 15 ori campion
mondial?

10. Madrid-ul ți-a închinat un muzeu. Cum te simți acum când
ai în fața ochilor o parte a istoriei carierei tale?
Aici se găsesc 25 de ani de carieră și de campionate. Conform
cifrelor, m-am clasat în top 3 de 500 de ori în campionatele
spaniole, campionate mondiale, raliuri internaționale. Aici se
găsește viața mea de când eram doar un copil , de la primul
trofeu, la prima medalie câștigată la un campionat mondial,
toate motociletele pe care le-am avut se găsesc în acest muzeu.
Nici măcar Agostini nu are așa ceva. Eu însă le am pe toate și
sunt originalele.
11. Ai renunțat la ceva pentru motociclism?
Da, am renunțat. Acum poate mi-ar fi plăcut să merg la
universitate. Să învăț 5 limbi străine, însă am ales un alt drum
și nu regret deloc. Datorită faptului că am călătorit mult, mi-am
făcut prieteni peste tot, iar asta e o educație.
12. De ce industria de motociclte spaniole s-a prăbușit, și de ce
industria japoneză și cea italiană sunt dominante?
Îmi pare rău că industria spaniolă s-a prăbușit, însă lumea e
într-o continuă schimbare. Sunt toate afaceri de familie. Derbi
nu mai aparține familiei Rabasa ci grupului Piaggio. Toate
acestea au trecut în mâinile corporațiilor pentru că e foarte
greu să supraviețuiești ca și familie în industria de astăzi. Când
concuram cu Bultaco, afacerea de atunci exporta în peste 70 de
țări, azi face parte dintr-o corporație
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INTERVIU CU ANGEL NIETO
13 Elena Rossel va concura la Assen, catedrala motociclismului
și va fi prima femeie spaniolă concurentă. Putem vorbi despre
un campionat mixt în viitor?
Am văzut multe femei concurând în campionate. Cred că
există loc pentru femei și în acest domeniu. Am observat-o pe
concurenta finlandeză Tarthy Rinne trecând în fața lui Aspar
la Hockenheim, și le-am spus celor de lângă mine, că promite
mult.
14. Dintre cele 12+1 campionate, care a fost cel mai sărbătorit?
Cred că a fost Jarama 1971, când am pierdut campionatul
mondial din cauză că am căzut în finală, în prima buclă și apoi am
câștigat cu 125cc...Acela a fost momentul în care motociclismul
spaniol a luat avânt și a început să fie văzut diferit. Până în acel
moment câștigasem 3 campionate mondiale, și singurii care
știau asta erau copii din cartierul unde locuiam.
15. Premii ca Gran Cruz al Merito Civil ( Crucea pentru drepturi
civile), sau faptul că ești remarcat în orașul tău natal sau că
există o stradă și un centru sportiv care îți poartă numele,
te fac să te simți mai bine decât premiile câștigate la marile
campionate?
Toate acestea mă încântă, chiar și premiile pe care le primesc
acum. Am primit Crucea pentru merite civile, pe care mi-a dat-o
regele, și asta nu are nici o legătură cu sportul.
Iar celelate premii, le am pe toate. Doar unul lipsește și despre
acela se vorbește mereu
( Premiul pentru sport din partea Prințului Austriei). Sunt
nominalizat în fiecare an, însă nu am primit nimic până acum și
nu cred că mi-l vor acorda post-mortem. Oamenii din țara mea
mi-au dat cel mai mare premiu.
16. Copiii și nepoții tăi încearcă mereu să te întreacă. Crezi ca
numele pe care îl poartă îi motivează în acest sens?
Nu. I-am ajutat să ajungă la campionatul mondial mai repede,
dar o dată ajunși acolo s-au descurcat singuri. Ceea ce contează
cu adevărat este campionatul mondial, unde participă peste 90
de concurenți, iar în final rămân doar 3. Nu există motocicliști
nepricepuți; chiar și cel clasat pe ultimul loc este un motociclist
bun.
17. Crezi că unii motocicliști provoacă accidente din cauza
atitudinii lor agresive?

Nici un motociclist de ieri sau de azi,nu ar doborî intenționat un
alt concurent. Este pur și simplu ghinion. Ești împins către limite
cu fiecare campionat și oricine poate face o greșeală. E dureros
când cineva se rănește grav.

INOVATII
18. Ce fel de inovații erau atunci și despre ce fel de inovații
vorbim azi?
Nu există comparație. În vremea mea trebuia să aștepți ca o
piesă să se strice, pentru a fi înlocuită. Astăzi știm cât rezistă
un arbore cotit și când trebuie schimbați pistonii. Există acum
echipe de mecanici care monitorizează motocicleta la fiecare
metru parcurs. În zilele mele eram eu cel care trebuia să spună
mecanicilor ce ar putea fi îmbunătățit.
19. Care vor fi inovațiile în următorii ani și în ce direcție se
îndreaptă?
Mi-ar plăcea să se domolească puțin. GP a urcat de la 800cc
la 1000cc, și nu demult Rossi a ajuns la 350 km/h probând un
Muggelo.Astăzi se pun limite acestor inovații. Dacă ar putea
consuma mai mult, ar merge mult mai repede. Sunt permiși 22
de litri și cu aceștia trebuie să se descurce inginerii.
20. Care e influența unui combustibil bun? Dar a uleiului?
Companiile petroliere fac tot posibilul să asigure combustibili
de calitate. În Moto 2, cei mai buni concurenți trebuia să aibă
același combustibil doar că nu era același pentru 125cc sau
pentru GP. Lubrifianții sunt extrem de importanți, pentru că ei
prelungesc viața unei motociclete.
21. Ce anume îi motivează pe oameni să aleagă un anumit
lubrifiant sau combustibil pentru motocicletele lor? Știu ei ce
să aleagă sau trebuie să consulte specialiști?
Oamenii știu mai multe acum decât în trecut, când alegeau
o motocicletă pentru că avea o culoare frumoasă. Acum, ei
obișnuiesc să citească despre produsul pe care îl achiziționează
și să se intereseze despre ce are nevoie pentru a funcționa
eficient.
22. În cele din urmă ce îți dorești de la viață?
Îmi doresc ca prietenii și familia să fie sanătoși. Mama mea are
95 de ani și se simte minunat. Îmi doresc să fiu iubit de copii și
prietenii mei, așa cum îi iubesc eu.

Prețuri speciale pentru produsele CEPSA
COD SAP
10-381-424
10-381-428
10-381-439
10-381-460
10-381-484
10-381-488
10-381-458
10-381-482
10-381-486

DENUMIRE PRODUS
CEPSA STAR SYNTHETIC 10W40 1 L
CEPSA TRANSMISIONES EP 80W90 1 L
CEPSA MOTO 4T URBAN 10W40 1 L
CEPSA STAR SYNTHETIC 10W40 4 L
CEPSA STAR 10W40 4 L
CEPSA STAR AVANT 15W40 4 L
CEPSA STAR SYNTHETIC 10W40 5 L
CEPSA STAR 10W40 5 L
CEPSA STAR AVANT 15W40 5 L

AMBALAJ
1L
1L
1L
4L
4L
4L
5L
5L
5L

PREȚ 1

PREȚ 2

CONDIȚIE
COMANDA

PREȚ 3

CONDIȚIE
COMANDA

16.76 RON
15.91 RON
16.32 RON
67.43 RON
54.03 RON
51.30 RON
73.33 RON
63.41 RON
59.82 RON

16.35 RON
15.52 RON
15.92 RON
65.78 RON
52.71 RON
50.04 RON
71.53 RON
61.85 RON
58.35 RON

min. 18 buc.
min. 18 buc.
min. 12 buc.
min. 5 buc.
min. 5 buc.
min. 5 buc.
min. 5 buc.
min. 5 buc.
min. 5 buc.

15.93 RON
15.13 RON
15.52 RON
64.12 RON
51.38 RON
48.78 RON
69.73 RON
60.30 RON
56.89 RON

min. 54 buc.
min. 54 buc.
min. 36 buc.
min. 15 buc.
min. 15 buc.
min. 15 buc.
min. 15 buc.
min. 15 buc.
min. 15 buc.

* Preturile nu contin TVA si sunt discontabile.
**promoția este valabilă în limita stocului disponibil
***nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** pentru detalii vă rugăm sa consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
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‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

RECONSTRUCȚIE ȘI
RECONDIȚIONARE
DE CE SA RECONSTRUIEȘTI ȘI SĂ SCHIMBI
Este reconstruirea pieselor auto considerată de modă veche şi
mai puţin interesantă decât utilizarea pieselor noi?
Ideea de reconstrucţie a venit cu mulţi ani în urmă, și s-a
dezvoltat în cadrul unei reparații simple la o revizie sistematică
şi completă.
Avantajul reconstrucției industriale, într-un stadiu incipient
de dezvoltare a fost disponibilitatea şi preţul, comparativ cu
piesele noi. Atelierul ar putea apela la un specialist pentru a
obţine o piesă, fără a mai fi nevoit să aştepte pentru reparaţii și
pentru un preţ mai mic decât cel pe care ar trebui să-l plătească
pentru o piesă nouă.
Programul de demaroare şi alternatoare se bazează pe
reconstrucția elementelor de schimb iar numărul lor care se
apropie de 4500 se dovedește a fi cea mai completă gamă de
marcat.

3. Calitatea:
Furnizorii producătorilor auto cheltuie un aport enorm de
forţe de inginerie pentru a dezvolta piese de schimb, care să
îndeplinească calitatea cerută până la cel mai mic detaliu. În
procesul de remanufacturare, obiectivul este de a re-utiliza
cât mai mult posibil din unitatea veche, schimbarea doar a
pieselor uzate şi defecte cu piese noi, de înaltă calitate, care
asigură în final că specificaţiile originale sunt intacte. Pe baza
datelor colectate şi a experienţei, este dovedit faptul că în
multe cazuri, este posibil a îmbunătăţi “punctele slabe” în
design original, şi astfel produsul recondiţionat să devină mai
bun decât a fost iniţial.
Reconstrucția de alternatoare şi demaroare este disponibilă
peste tot în piaţă, dar cu Lucas mergem un pas mai departe.
Pentru aceasta menționăm câteva exemple legate de raportul
calitate-focalizare:

DAR DE CE RECONSTRUIREA ?
1. Industria de remanufacturare merge mână-în-mână cu
schimbul de afaceri şi oferă posibilitatea de a oferi clienților
o gamă mai largă decât poate oferi furnizorul de unităţi noi.
În acelaşi timp, pe măsură ce programul se dezvoltă și toate
detaliile sunt cunoscute în ceea ce priveşte procesele de
reconstrucţie, acesta devine mai “inteligent”, competitiv cu
piesele OE și chiar le surclasează în multe privințe.
Producătorii de automobile au adesea mai mulţi furnizori OE, şi
prin urmare, mai multe variante, pentru un anumit motor sau
pentru un vehicul, toate fiind interschimbabile. Disponibilitatea
bună şi o gamă largă sunt cuvinte-cheie pentru a ajuta clientul
dumneavoastră.
2. Aspectele legate de mediu:
Cu un nou ciclu eficient al procesului de refabricaţie, este
posibilă reducerea utilizării de materii prime la mai puţin de
25% în comparaţie cu materia primă folosită în producţia de
noi unităţi.

Tratamentul la suprafață.
Adesea reconstrucția unui alternator înseamnă doar
o revopsire în negru a suprafeței, dar alternatoarele
Lucas au suprafețe de acoperire galvanizate și carcase
de solenoid pentru a asigura protecţia împotriva
coroziunii şi o conexiune solidă şi de lungă durată.
Carcasa este vopsită în interior și în exterior la fel ca
originalul, în timp ce suportul faţă este păstrat din
aluminiu.
- Toate alternatoare sunt livrate cu pompă, ceea ce
asigură o instalare ușoară și oferă de asemenea o
pompă de reconstrucţie şi de testare. Sunt instalate
garnituri şi lame noi.
- Solenoizii sunt deschiși fiecare în parte şi contactele
sunt schimbate. Sunt necesare tehnologii speciale
şi nu toţi furnizorii le pot oferi. Este important să
se inspecteze vizual bobinele şi contactele noi, care
asigură viața lungă a demarorului.
- Carcasele unităților sunt reutilizate, iar role și arcuri
noi sunt instalate, ceea ce asigură faptul că puterea
iniţială se obţine şi ambreiajul este în funcţiune.
Acest lucru înseamnă că, Lucas nu doar instalează
noi unităţi de schimb, dar încearcă să păstreze
specificaţiile iniţiale de acţionare.
- Când diodele trebuie să fie schimbate, diode cu
avalanșa controlată vor fi instalate ca înlocuire.
Acestea împiedică acumularea de tensiune în vehicul
şi protejează dispozitivele electronice.
Ceea ce puteţi câştiga de la companiile de
remanufacturare este, un înalt nivel al calității, la care
se adaugă o gamă largă de produse competitive OE,
timp scurt de livrare, preţ corect şi pe deasupra, cea
mai bună soluţie de mediu pentru client.
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SCURT ISTORIC
Delgrosso S.p.A. e o companie Italiană care de 60 de ani
produce sisteme de filtrare pentru motoarele vehiculelor ,
filtre de aer, de ulei, diesel, de combustibil, habitaclu, toate
purtând brand-ul CLEAN.
Fondată în anul 1951, compania a fost mereu animată de
o dorință de a crește, de a prospera și de a oferi mereu cele
mai bune produse. Delgrosso a început să producă filtre în anul
1960 , creând gama de filtre CLEAN în 1975. A devenit societate
pe acțiuni în anul 1979 și a fost în permanență prezentă pe
piață, oferind soluții tehnice inovatoare create pe baza knowhow-ului de zi cu zi. În anul 2009 compania a fost premiată de
către Fiat Parts&Service ca cel mai bun furnizor al anului.
Misiunea companiei este de a oferi clienților și partenerilor
produse de înaltă calitate și servicii de eficiență maximă, creând
valoare pentru companie și producând valoare pentru clienți.
Gama de filtre Clean este considerată ca fiind ideală pentru
jucătorii de pe piața aftermarket, atât pentru autovehicule,
vehicule industriale, mașini agricole cât și pentru echipamente
de construcție și motoare marine.
Delgrosso este furnizor de echipamente originale pentru cele
mai mari branduri italiene de autovehicule și deasemenea este
unul dintre partenerii foarte apreciați din Europa și nu numai.
Compania crează și produce filtrele bazându-se pe o echipă în
care toți sunt dedicați să ofere calitate maximă și eficiență.
Compania își desfășoara activitatea în 3 fabrici specializate pe
filtre de ulei, aer și combustibil, cu o suprafață totală de 15000
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de metri pătrați și cu o capacitate de producție de 11 000 000
filtre pe an cu 4000 de design—uri diferite. Fiecare filtru Clean
produs este certificat în ceea ce privește siguranța.
Fiecare filtru înainte de a fi livrat, trece printr-o verificare
tehnică și a calității foarte riguroasă, cerută de reguli specifice.
Compania a primit certificarea ISO standard 9001 în anul 1995,
fiind consolidată apoi cu diferite actualizări prin UNI EN ISO
9001:2000.
În anul 2004 compania a obținut certificatul ISO/TS
16949:2002 care atestă îndeplinirea condițiilor tehnice al
managementului calității în industria auto.
Încă de la începuturi compania a fost mereu preocupată și s-a
implicat în protecția mediului. Aceasta se datorează în primul
rând unui înalt simț al responsabilității vizavi de activitatea
desfășurată atât în mediul intern cât și în mediul extern și apoi
e o alegere privind prosperitatea generației viitoare.
În ceea ce privește serviciile, compania crede cu tărie întrun dialog eficient cu clienții. A-i asculta, a-i înțelege și a le oferi
sunt așteptări pe care le avem de la toți angajații. Delgorsso
este prezent în Italia cu 14 magazine care oferă cele mai bune
servicii fiecărui client, cu 6 magazine în Franța și de asemenea
în România prin distribuitrul său, Materom.

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

În perioada 1 iulie - 30 septembrie la achiziționarea de
filtre Clean în valoare de 1500 RON (fără TVA) primești
cadou un compleu CLEAN.
* pentru comenzile mai mari se recalculează numărul de bucăți al produsului cadou în funcție de
multiplul cantității comandate.
** promoția este valabilă în limita stocului disponibil
*** aceasta promotie nu se cumuleaza cu alte promotii deja existente
**** nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
***** condiția de acordare automata a produsului cadou este ca produsele să se regăsească pe acceași
factură
***** pentru detalii vă rugăm să consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
*****Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare

Achiziționează 1 set plăcuțe frână și 2 discuri de frână ATE
în perioada 1 iulie - 30 septembrie 2012 și primești cadou
un briceag ATE.
* pentru comenzile mai mari se recalculează numărul de bucăți al produsului cadou în funcție de multiplul cantității comandate.
** promoția este valabilă în limita stocului disponibil
*** nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** condiția de acordare automata a produsului cadou este ca produsele să se regăsească pe acceași
factură
***** pentru detalii vă rugăm să consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
*****Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare

În perioada 1 iulie-30 septembrie la achiziționarea de
filtre MULLER în valoare de 200 RON (fără TVA) primești
cadou un parasolar MULLER.
* pentru comenzile mai mari se recalculează numărul de bucăți al produsului cadou în funcție de multiplul cantității comandate.
** promoția este valabilă în limita stocului disponibil
*** nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** condiția de acordare automata a produsului cadou este ca produsele să se regăsească pe acceași
factură
****** pentru detalii vă rugăm sa consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
*****Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare
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În perioada 1 iulie - 30 septembrie la achiziționarea de filtre
FRAM în valoare de 150 RON (fără TVA) primești cadou o
șapcă FRAM
* pentru comenzile mai mari se recalculează numărul de bucăți al produsului cadou în funcție de multiplul
cantității comandate.
** promoția este valabilă în limita stocului disponibil
*** nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** condiția de acordare automata a produsului cadou este ca produsele să se regăsească pe acceași factură
****** pentru detalii vă rugăm sa consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
*****Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare

Achiziționează 2 seturi plăcuțe frână și 4 discuri de frână
Bendix în perioada 1 iulie - 30 septembrie 2012 și primești
cadou un lichid de frână Bendix.
* pentru comenzile mai mari se recalculează numărul de bucăți al produsului cadou în funcție de multiplul
cantității comandate.
** promoția este valabilă în limita stocului disponibil
*** nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** condiția de acordare automata a produsului cadou este ca produsele să se regăsească pe acceași factură
***** pentru detalii vă rugăm să consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
*****Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare

Achiziționează 3 seturi plăcuțe frână BOSCH în perioada
1 iulie - 30 septembrie 2012 și primești cadou un tub de
SUPERFIT.
* pentru comenzile mai mari se recalculează numărul de bucăți al produsului cadou în funcție de multiplul
cantității comandate.
** promoția este valabilă în limita stocului disponibil
*** nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** condiția de acordare automata a produsului cadou este ca produsele să se regăsească pe acceași factură
***** pentru detalii vă rugăm să consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
*****Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare
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ECHIPAT CU
CEL MAI BUN
Opt dintre mașinile preferate ale Europei au ca și
caracteristica comuna Sogefi
De la Volkswagen la Ford, de la Peugeot la Renault, numele
unui singur furnizor se leagă de opt dintre brandurile de
autovehicule de top din Europa. Toate aceste vehicule
populare dispun de echipament original realizat de către
furnizorul de piese auto Sogefi Group, care este specializat
în dezvoltarea şi fabricarea de sisteme avansate de motoare
si componente de suspensie atât pentru OE şi cât și piaţa
pieselor de schimb.
Părţile Sogefi instalate în aceste vehicule de top includ
bare de stabilizare şi arcuri elicoidale in masina preferata a
Europei Volkswagen Golf VI, sistem de filtrare ulei şi arcuri
elicoidale în al treilea model cel mai popular Ford Fiesta
VI, precum şi sisteme de filtrare de ulei şi de aer, bare
stabilizatoare, galerie de admisie a motorului şi pompă de
apă, în al patrulea best-seller, Opel Corsa D.
Toate produsele de filtrare Sogefi OEM montate la cele opt
mașini sunt deja disponibile pentru piaţa pieselor de schimb
independente prin intermediul brandurilor Sogefi: Purflux,
Fram, CoopersFiaam şi Tecnocar (în Italia). Andrea Taschini,
Manager General al diviziei de Aftermarket Sogefi confirmă:
“suntem foarte mândri de faptul că tehnologiile de pionierat
ale companiei Sogefi sunt selectate ca echipament original
pentru mașinile de top din Europa.
Acestea sunt maşini care sunt vândute către milioane de
şoferi, şi care trebuie să ofere zeci de mii de kilometri fără
probleme de conducere în fiecare an, astfel încât nu există
loc pentru erori. Aceasta este o dovadă reală a calității de top

și a fiabilității produselor de suspensie și-a filtrelor Sogefi.”
Sogefi, grup italian, este lider mondial în industria de
piese auto. Compania a fost fondată acum 30 de ani, iar
astăzi este un partener pentru cei mai mari producători
de vehicule comerciale, şi este de asemenea lider de piaţă
în Europa şi America de Sud. În cadrul grupului, Divizia
de componente de suspensie Sogefi este al treilea mare
furnizor de componente de suspensie din lume, cu divizia de
filtrare - ale căror mărci includ Purflux, Fram, CoopersFiaam
şi Tecnocar (în Italia) – sunt poziționate printre primii cinci
furnizori din lume. În iulie 2011, Grupul a achiziţionat, de
asemenea, Sogefi Mark IV Systèmes Moteur Group, unul
dintre principalii producatori la nivel mondial desisteme de
admisie a aerului şi sisteme de răcire a motorului.
Listat la bursa din Milano în 2011, cifra de afaceri a
Grupului Sogefi a fost de 1,158.4 milioane de euro. Compania
are aproximativ 7,117 de angajaţi în întreaga lume şi are o
prezenţă globală, care cuprinde 44 de unităţi de producţie în
16 de ţări de pe cinci continente.
Succesul Sogefi ca un important furnizor de echipamente
originale este legat de designul avansat şi de materialele
folosite în fabricarea produselor sale. Prin alocarea unei
cantități semnificative din cifra sa de afaceri, pentru
cercetare şi dezvoltare, compania este în prim-planul pieței
de piese auto şi de tehnologii de sisteme. În scopul de a spori
confortul si siguranta de conducere precum şi de a proteja
mediul înconjurător, obiectivele Sogefi sunt: reducerea
cantității de materii prime utilizate, reducerea zgomotului
vehiculului, reducerea consumului de energie şi reducerea
emisiilor de CO2.
De asemenea Compania este lider în utilizarea de materiale
plastice reciclate şi bio, care au înlocuit metalul în procesul
de fabricaţie a pieselor de filtrare şi ale altor componente.
În domeniul evoluţiei sistemelor de suspensie, Grupul
Sogefi a inclus folosirea materialelor mai uşoare decât oţelul
care oferă greutate de ansamblu redusă şi a consum de
combustibil mai mic, cu o performanţă excelentă.
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EFICIENTA FRANARII
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Tipul auto – afectează structura sistemului de frânare. Parametrii cum
ar fi configurația și pistonii, tipul discului (ventilat sau solid) și diametrul
lui pot varia. De asemenea, vehiculul poate fi echipat cu frâne cu disc
sau tambur, sau chiar cu un sistem mixt. Diferența se observă ușor, mai
ales când se compară mașinile sport cu cele urbane.
Fiabilitatea şi starea buna a etrierelor, glisoarelor și arcurilor
– joacă un rol important când vin e vorba de condiții nefavorabile
ale carosabilului, spre exemplu, când suprafața drumului e murdară,
umiditatea este ridicată, când drumurile sunt acoperite de sare si pot
cauza coroziunea.
Condițiile lichidului de frână - cei mai importanți parametrii sunt
durata de viață și punctul de fierbere.
Etanşeitate şi scurgerea sistemului de frânare
Condițiile suspensiilor vehiculului – defectele și neregularitățile în
sistemul de suspensii fac ca distanța și timpul de frânare să fie mai lung.
De aceea e indicat să verificați starea de funcționare a amortizoarelor,
a brațelor, a tijelor și a oricărei componente din cauciuc sau metal.
Condițiile privind anvelopele vehiculului și presiunea de aer - uzură
neuniformă a benzii de rulare şi înălţimea insuficientă duc la aderenţă
mai mică.
Condițiile sistemului de direcție – alinierea improprie a sistemului de
direcție, poate cauza schimbarea direcției mașinii în timpul frânării, iar
în cazuri extreme poate cauza derapajul.

Eficiență
Testele au dovedit că plăcuțele de frână Breck au un
coeficient înalt și stabil de fricțiune și că astfel asigură
frânarea eficientă în toate condițiile meteo, indiferent
de încărcătura și viteza vehiculului.
Calitatea
Mulțumită liniilor de producție construite conform
standardelor OE, toți parametrii procesului de fabricație
sunt bine controlați asigurând atingerea celor mai înalte
standarde auto. Calitatea înaltă și repetată a plăcuțelor
de frână Breck este atestată de certificatul ECE R-90.
Confort
Precizia excelentă a plăcuțelor Breck, cât și accesoriile
cu care se instalează, le fac sa funcționeze perfect cu
orice fel de disc de frână, fără să-i provoace daune. Pe
lângă acest fapt, însăși instalarea este foarte ușoară.
Eliminarea completă a derapajului, precum și a altor
sunete neplăcute create de sistemul de frânare aduc
plăcere în timpul condusului și siguranță în spatele
volanului.
Economie
Uzura și distrugerea lentă fac ca plăcuțele de frână
să aibă durată de viață mai lungă, iar prețul rezonabil
asigură o bună mentenanță vehiculului la costuri
optime.
Grijă față de mediu
Folosirea în fabricarea plăcuțelor a materialelor
de fricțiune fără conținut de metale grele sau fibre
periculoase, scad cantitatea de praf generată și mențin
o permanentă siguranță.

Achiziționează 1 set de plăcuțe de frână Breck în perioada
1 iulie – 30 septembrie 2012 și primești cadou un odorizant de mașină.
Achiziționează în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2012, produse Breck în
valoare de 1400 RON , fără TVA, și primești cadou o jacheta Breck Collection.
*pentru comenzile mai mari se recalculează numărul de bucăți al produsului cadou în funcție de multiplul
cantității comandate.
**promoția este valabilă în limita stocului disponibil
***nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** produsele trebuie să se regăsească pe acceași factură
**** pentru detalii vă rugăm sa consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
***** Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare
****** Condiția de acordare automată a produsului cadou, este ca produsele Breck să se regăsească pe aceeași
factură sau pe facturi diferite cumulate la sfârșitul lunii.
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Condițiile și tipul de materiale de fricțiune
Ar trebui să folosiți materiale de fricțiune testate pe o gamă largă de
temperaturi, presiuni, sarcini ale vehiculelor și condiții meteo. Pe lângă
materialele de fricțiune, un alt factor care afectează eficiența frânării
sunt discurile de frână.

<

AVANTAJELE PLACUTELOR DE FRANA BRECK

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

Promoția se desfășoară în perioada
1.08.2012 - 30.09.2012
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Sistemul hidraulic
^
de franare

Sistemul de Servofrână
hidraulică H31
Tipuri constructive
Servofrânele hidraulice actuale lucrează
fie cu Alimentare de energie externă
(servodirecţie) fie cu Alimentare proprie
de energie
Servofrână hidraulică cu alimentare
externă de energie H31
Cu forţe reduse de apăsare a pedalei
se obţin mari decelerări, astfel se
îmbunătăţeşte vădit confortul pedalei.
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Amplificatorii hidraulici ating azi factori
de amplificare de pană la 7:1. Alimentarea cu energie se realizează în cadrul
acestui sistem prin direcţia hidraulică a
autovehiculului.
Componentele sistemului de amplificare
sunt acţionate în cadrul circuitului hidraulic după pompa de direcţie.
Amplificarea funcţionează cu ulei mineral! Amestec de ulei mineral cu lichid de
frână – agregatul este defect!
Autovehicule: Audi 100, BMW 5/7
Direcţia este deservită în primul rând!

Funcţionarea sistemului hidraulic de
servofrână
1. Vas pentru uleiul hidraulic
2. Cilindru principal de frână de tip
tandem
3. Unitatea hidraulică de servofrână
4. Ventil de încărcare şi acumulare
(Reglează presiunea de rezervă în vasul
hidraulic de acumulare)
5. Vas hidraulic de acumulare
(max. 57 bar)
6. Pompă de direcţie servo
7. Servodirecţie cu racord hidraulic

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

Ventil de încărcare şi acumulare (regulator de curent controlat prin
presiune )
Vasul de acumulare hidraulic se umple
Funcţionare
Din curentul de transport al pompei
se reţine o parte din cantitate şi se
transportă în ventilul de încărcare
şi acumulare. Curentul de transport
ajunge în spatele pistonului şi îl împinge
spre dreapta.
Presiunea deschide supapa de reţinere,
acumulatorul se încarcă. În acelaş timp,
presiunea acţionează asupra supapei
de decuplare, supapa se închide când

se atinge presiunea de decuplare.
Presiunea în spatele pistonului se
detensionează către rezervor şi
secţiunea transversală este eliberată
din nou pentru direcţie.
Dacă presiunea de acumulare scade,
de ex. prin acţionarea pedalei de frână
de către şofer, procesul de încărcare
are din nou loc, pentru a menţine
presiunea de lucru de la 35 la 57 bar
- Vasul de acumulare hidraulic este
umpl

Ventil de încărcare şi acumulare
(regulator de curent controlat prin presiune)
- Poziţie de repaus
Principiul de funcţionare al direcţiei
Pompa de direcţie absoarbe uleiul din
rezervorul de acumulare şi îl transportă
prin intemediul ventilului de încărcare
şi acumulare înapoi în rezervor.
Vezi pagina

Ventilul de încărcare şi acumulare este

cunoscut în hidraulică ca regulator de
curent controlat prin presiune.
Cu acest regulator este posibilă
încărcarea acumulatorului hidraulic
fără a influenţa funcţionarea direcţiei.
Direcţia trebuie sa aibă întodeauna
prioritate înaintea frânei.

Vas hidraulic de acumulare
Funcţie
Vasul de acumulare hidraulic este
format dintr-un rezervor, care este
împarţit printr-o membrană în doua
camere.
Sub membrană se află o umplutură
de gaz (nitrogen sau gaz mixt) cu o
pretensiune sau presiune de bază
de 10 -26 bar. Pe partea superioară
a membranei se extrage din pompa
de direcţie uleiul hidraulic (ATF- sau
Pentosin).
Odată cu creşterea cantităţii de ulei,
creşte presiunea în sistem; astfel se
comprimă gazul şi presiunea gazului
creşte. Volumul de gaz se micşorează
până la presiunea de deconectare de
57 bar. Presiunea în vasul de acumulare

este menţinută prin intermediul unei
supape de reţinere care este ataşată
ventilului de încărcare şi acumulare, şi
se află la intrarea în amplificator.
Sarcină
Pentru că lichidele sunt aproape
incompresibile, acestea nu pot fi
utilizate pentru stocarea de energie.
Prin includerea gazului compresibil în
circuitul hidraulic, stocarea energiei
este posibilă.
Pentru aceasta, gazul şi lichidul trebuie
separate spaţial prin intermediul
unei membrane. Vasul hidraulic de
acumulare stochează energia de
compresiune hidraulică şi la nevoie o
pune la dispoziţie sistemului hidraulic
pentru amplificator.
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+Extra!
Prosop de plaj`

Pentru mai mult` putere
Acumulatorii Bosch
Pornire \n for]` pentru toate m`rcile de automobile cu acumulatorii Bosch. Gamele de acumulatori
auto Bosch S4 [i S5 au \ncorporat` tehnologia inovatoare a grilelor [tan]ate. Calitatea \mbun`t`]it` a
grilei pozitive garanteaz` un randament ridicat [i o fiabilitate sporit`.
V` pute]i astfel bucura de urm`toarele beneficii:
 Putere sigur` de pornire
 Durat` de via]` prelungit` prin reducerea coroziunii grilei
 Stabilitate \n alimentarea cu energie
|n perioada iulie – august 2012, pentru fiecare acumulator auto Bosch, din gama S sau T,
cump`rat de la Materom, primi]i extra un prosop de plaj` destinat consumatorului final
(\n limita stocului disponibil).
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‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

5 000 000 de demaroare pentru
sistemele Start/Stop
În 2012, în Hildesheim, Bosch anunţă faptul că a produs demarorul
cu sistem Start/Stop cu numărul cinci milioane.
De la începutul producţiei, în anul 2007, au fost primite din ce în
ce mai multe comenzi pentru această tehnologie care reduce consumul
de carburant. Motivul din spatele acestui succes fenomenal este
simplu. „Sistemul Start/Stop reprezintă o metodă rentabilă de a reduce
considerabil consumul de carburant”, a declarat Dr. Ulrich Kirschner,
preşedintele diviziei Bosch pentru demaroare şi alternatoare. „Ne
aşteptăm ca până în anul 2013 jumătate din autovehiculele noi din Europa
să fie echipate cu un sistem Start/Stop”, a declarat Kirschner. Momentan,
acest lucru este valabil doar pentru o treime din autovehiculele noi. În
prezent, aproape toţi producătorii auto europeni integrează tehnologia
Start/Stop de la Bosch pe autovehiculele compacte, pe limuzinele din
clasa premium şi chiar pe autovehiculele sport puternice.
În cadrul Noului Ciclu European de Conducere (NCEC), sistemele
Start/Stop reduc consumul de carburant şi, prin urmare, emisiile de CO2,
cu până la 5 procente. În ciclul urban NCEC, economia creşte până la 8
procente, potenţialul fiind şi mai mare în condiţii de trafic aglomerat, mai
ales în timpul orelor de vârf. Şi, cu toate acestea, sistemul Start/Stop nu
reduce în niciun fel gradul de confort datorită vastei game de informaţii
furnizate de senzori şi evaluate de către sistem. De exemplu, un senzor
pentru acumulator determină starea de încărcare a acestuia. Motorul va
fi oprit doar dacă este garantată repornirea sa rapidă.
Un alt exemplu îl reprezintă temperatura din interiorul autovehiculului.
Dacă este încă foarte scăzută sau foarte ridicată, motorul va continua să
funcţioneze astfel încât să fie atinsă rapid temperatura dorită de ocupanţi.
Şi, în cele din urmă, există un transformator CC/CC pentru stabilizarea
tensiunii sistemului electric în timpul pornirilor, pentru asigurarea
funcţionării fără întrerupere a sistemului audio, a sistemului de navigaţie
sau hands-free pentru telefonul mobil.
Pentru a reduce şi mai mult consumul de carburant şi emisiile de
CO2 produse, inginerii Bosch vor extinde gradual perioadele de oprire
ale motorului. Iniţial, acest lucru se va aplica atunci când autovehiculele
rulează liber până la oprire, iar mai târziu chiar şi în perioadele în care
şoferul nu mai accelerează. „În funcţie de tipul traseului, sistemele Start/
Stop îmbunătăţite pot asigura o economie de carburant suplimentară de
10 procente”, a declarat Kirschner.

Despre tehnologia
Start/Stop
Sistemele Start/Stop opresc automat motor
ul atunci când autovehiculul se află în staţionare,
de exemplu la semafor. În momentul în care
şoferul acţionează ambreiajul pentru a cupla într-o
treaptă de viteză, motorul este repornit automat.
Pentru dezvoltarea sistemelor Start/Stop, Bosch
utilizează experienţa acumulată în domenii
precum tehnologia starterelor, a sistemelor
electrice de propulsie şi a gestionării energiei.
Grupul Bosch este un lider global în furnizarea
de tehnologii şi servicii. Conform rezultatelor
financiare, în anul fiscal 2011, peste 300.000 de
angajaţi au generat vânzări de 51,5 miliarde de
euro, în domeniile construcţiei de autovehicule,
tehnologiei industriale, bunurilor de larg consum
şi echipamentelor pentru construcţii. Grupul
Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH şi cele peste
350 de filiale şi companii regionale din peste 60 de
ţări. Prin includerea partenerilor comerciali şi de
service, Bosch este reprezentat în aproximativ 150
de ţări. Această reţea internaţională de dezvoltare,
producţie şi vânzare reprezintă fundaţia creşterii
continue a concernului german.
Bosch a cheltuit în 2011 peste 4,2 miliarde de
euro pentru cercetare şi dezvoltare şi a înregistrat
peste 4.100 de patente pe plan internaţional. Prin
toate produsele şi serviciile sale, Bosch sporeşte
calitatea vieţii, oferind soluţii care sunt atât
inovatoare, cât şi utile.

Vezi pagina
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‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

ETAPELE VÂNZĂRII PIESELOR DIN
DEZMEMBRĂRI
www.dezmembrari-piese-auto.ro

1

2

3

O etapă importantă în călătoria piesei din cadrul sediului
Dezmembrări până la posesia clientului este activitatea de
vânzare.
Piesele dezmembrate și recepționate sunt stocate în spații
închise pentru a se păstra calitatea lor evitându-se degradarea
acestora prin expunerea la soare sau intemperii.
Din acest moment piesele sunt în condiție să fie livrate către
clienții care solicită acest lucru.
Comercializarea pieselor din Dezmembrări se face prin
magazinul din str. Viilor nr. 800, 547185, Cristesti – Mureș , dar
aceeași importanță o acordăm și comenzilor venite din partea
clienților care solicită piese telefonic sau prim e-mail.
Departamentul de vânzare în relația cu clienții fideli este
reprezentat de doi consilieri în persoana

• Oferte speciale
• Logare cu acelaşi user şi arolă din
pagina clientului MATEROM
• Comandă on-line cu verificare
cantitativă
• Catalog produse:
- verificare disponibilitate şi preţ
- comandă piesă
- cerere de detalii piesă

• Posibilitate de cerere de ofertă

Cei doi sunt în măsură să ajute clientul la identificarea pieselor
căutate dacă întâmpină orice fel de dificultate în acest aspect și
apoi mai departe în vânzarea propriu-zisă a piesei.
Ca mijloc de identificare, gestionare și în același timp pentru
informarea clientului a fost creat magazinul on-line http://
www.dezmembrari-piese-auto.ro
Prin vizitarea lui, clienții pot să verifice disponibilitatea pieselor
cât și a prețurile de listă. În aceeași măsură intenția noastră
a fost să ușurăm comunicarea dintre Materom și client, iar
informația despre disponibilitatea piesei și prețul ei să fie cât
mai aproape de d-voastră. Pentru cei care folosesc acest mod
de accesare a informațiilor, se va stabili ulterior, telephonic,
doar detaliile tranzactiei și condițiile de retur și garanție .

• BACIU TEODOR
Mobil: 0756-051.934
Telefon: 0365-401.080 Int.126
E-mail: gelubaciu@materom.ro

• CLAUDIU BORZ
Mobil: 0752-011.945
Telefon: 0040-365-401.080 Int.128
E-mail: claudiuborz@materom.ro

Avem posibilitatea ca piesele comandate să fie trimise în țară
prin rețeaua proprie de distribuție într-un interval de 24 ore,
economisind astfel din resursele clientului prețul transportului
care ar trebui plătit de către eventualii terți în cazul folosirii
companiilor de curierat.
În continuare vă prezentăm câteva aspecte importante a
modului de lucru prin intermediul site-ului
http://www.dezmembrari-piese-auto.ro .
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Prețuri speciale pentru radiatoarele MTR
Denumire

Tip auto

Cod Produs

Preț ron fără TVA,
discontabil

A4/A6/PASSAT -05

RADIATOR MOTOR

RA00050

148,56 RON

VW POLO -01

RADIATOR MOTOR

RA00460

73,305 RON

CI/PG/FI DCATO 02-

RADIATOR MOTOR

RA00100

143,715 RON

AUDI A4/A6 03-

RADIATOR MOTOR

RA00060

173,085 RON

OPEL ASTRA G -05

RADIATOR MOTOR

RA00900

138,885 RON

* Preturile nu contin TVA si sunt discontabile.
**promoția este valabilă în limita stocului disponibil
***nu se acordă retur la produsele care fac obiectul promoției
**** pentru detalii vă rugăm sa consultați reprezentantul de vânzări alocat zonei aferente
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Vara aceasta te răcoresc cadourile de la Bonus Punct
Esti la un click distanță de cadourile pe care ți le doresti, iar echipa Bonus Punct te
asteapta cu cele mai noi produse. Noutăți în materie de electrocasnice, parfumuri,
echipamente de lucru,articole de sezon și multe surprize, îți stau la dispoziție prin
simpla accesare a portalului nostru.
Intră acum pe http://portal.materom.ro/portal.php și fă cunoștința cu noul catalog
de produse Bonus Punct. Dacă nu ești decis comandă tichete valorice și foloseștele în stilul tău sau surprinde-i pe cei dragi cu ceva inedit.

Comandă articole Materom, colecționea-ză punctele în
contul tău de user și intră în cursa cadourilor.
Ai control permanent asupra punctelor și libertatea de a
le folosi dupa propriile preferințe. Pentru mai multe detalii
consultă catalogul Bonus Punct și regulamentul oficial.
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Echipamente service

LAUNCH a ajuns în zilele noastre să fie un pion important
pe piaţa echipamentelor service, prin gama de echipamente
şi soluţii pentru atelierele service. Linia de producţie include
echipamente pentru vechicule, testare şi diagnosticare,
inspecţie, întreţinere, elevatoare şi unelte de mână.

Lampa cu UV

Lampile sunt create in conformitate cu noua
tehnologie: cu sticla transparenta de cuartz drept
sursa de caldura. Lampa de uscare are drept
trasatura principala puternica penetrabilitate pentru
suprafetele vopsite, o buna aderenta si o uscare
rapida.

LAUNCH poate deservi 180 de distribuitori din peste 60 de ţări.
TWC 501
Creader V

1. Citeste /Sterge coduri
3. Freeze Data
5. Teste speciale
I/M Readiness

MIL Status
Test sensor O2
Test monitor On-board
Test sistem EVAP
Info vehicul

X - 431 Master

Audi, Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo,
Daihatsu, Fiat, Ford,Honda,Hyundai, Isuzu, Kia, Jaguar,
Lancia, LandRover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan,
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Toyota,
VW, Volvo şi OBDII/EOBD

X - 431 Diagun

- Diagnoză la două vehicule
- Citeşte coduri/ Şterge coduri concomitent
- Touchscreen color
- Reset interval service
- Acumulatori 1530 mAh
- Scanează transmisia auto
- Card memorie 1 GB
- Reset SRB airbag, ABS live
- USB pentru imprimantă
data

CNC-602A

- Alimentare: 220V 50Hz
- Putere admisie: 450W
- Putere curăţare ultrasonică:
100W
- Reglare presiune: 0-0,65 MPa

- Simulare test:
10-9999 rpm
- Durată temporizare: 1- 9999s
- Volum: 2500 ml
- Greutate: 85 kg

TLT 440W

Elevator cu 4 coloane capacitate 4T, echipat cu
cric de canal (2T);
Echipat cu platane oscilante si dispozitiv de
blocare siguranta in timpul functionarii;
Distanta reglabila pentru ecartament.
Alimentare 380V.

Elevator cu două
coloane:

- Dist. de trecere: 2336 mm
- Lăţime totală: 3270 mm
- Înălţime totală: 2780 mm
- Înălţime bazament : 5 cm

- Înălţime minimă: 110 mm
- Înălţime ridicare: 1880 mm
- Lungime braţ: 2855 mm bis
1365 mm fiecare şi 2640
mm bis 985 mm fiecare
- Capacitate: 3.2t

Aparat semiautomat pentru jantat/dejantat
automat.
Acoperire larga pt. diverse marimi de jenti
Dispozitiv de blocare pneumatic
Motor puternic, zgomot redus
Brat mobil operat prin aer comprimat cu cioc metal
si plastic.
Manometru pentru umflare roti.
Optional: adaptor pt jenti motocicleta.

KWB 402

Aparat echilibrat roţi acu design si operaţie simplă,
funcţii de măsurare de înaltă precizie, care fac
echipamentul ideal pentru măsurarea echilibrului
dinamic al roţii.Poate fi utilizat pentru anvelope mici
şi mijlocii. Acesta poate fi de mare ajutor în garaj de
reparaţii auto şi magazine de anvelope.

Aparat geometrie
directie, wireless:
- Unghi măsurare: 20
grade
- Dimens. anvelope:
- Monitor: 19’’

Aparat recuperare
A/C:
- Recuperare
- Vid
- Reîncărcare
- Reciclare
- Golire ulei uzat

- Reumplere cu ulei
- Afişare temp. rezervor
- Alarmă presiune joasă
- Alarmă presiune
ridicată
- Alarmă golire rezervor
- Purificare refrigerant

C - recorder

C-recorder este un dispozitiv de diagnosticare, care
înregistrează în timp real, în timpul condusului,
datele motorului şi codurile de eroare. Constă întrun dispozitiv sub forma unui conector cu USB, care
face legătura între conector şi PC, după înregistrarea
datelor.

Elevator foarfecă:
632AF

- Capacitate 3 tone
- Înălţime ridicare: 1,9 m
- Înălţime ridicare elevator
secundar: 45 cm
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Sisteme de măsurare:
cameră digit. 20, CCD
- Număr senzori: 8
- Capac. platane: 1500 kg
- Conexiune electrică:
230/50/60 - V/Vz/A

- Motor: 2.2 W
- Voltaj: 380V 50
- Pres. hidraulică: 28MPa
- Pres. pneumatică: 5kg/cm
- Mărimea platformei:400
X 55 cm

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

ECHIPAMENTE SERVICE
AST SENZOR TESTER Cod: 03. 9301-0110.4 - 760132

BFCS 300 Cod: 03. 9311-0070.4 - 730060

Sistemul de testare ESP 03.9301- 0113.2–
760137 permite testarea senzorilor ATE
ESP afi şând numărul de rotaţii, indicele
acceleraţiei şi a forţei de frânare.

Determină punctul de fierbere al lichidului
de frână cu conţinut de glycol, măsurarea
temperaturii.

ATE EST Cod: 03. 9301-1000.4 - 760139
Pentru a duce la bun sfârşit operaţiunile de
diagnoză la sistemul de frânare, ai nevoie de
ATE EST.
Aparatul poate fi configurat să execute orice
operaţiune, după încărcarea modulelor
software.

SBS Cod: 03. 9301-0400.4 - 760129
ATE SBS permite dezactivarea sistemului de
frânare electrohidraulic (SBC) şi presiunea
acumulată să fi e degajată simplu şi în siguranţă
înaintea intervenţiei mecanicului de service.

Cardul de testare Cod: 03. 9301-0200.1 - 760130
Datorită cardului ATE de testare al senzorilor
magnetici aceste teste pot fi efectuate fi abil,
uşor şi deloc costisitor. Câmpurile magnetice
ale senzorului sunt afişate pe ecran, făcând
astfel posibilă verifi carea lor.

Conti Sys OBD Cod: 03. 9301-2000.4 - 782000
Dispozitiv de testare compact si rapid EOBD ECU pentru multe vehicule. Funcţii de testare/
adaptare ABS, SRS, EPB, sisteme AC, resetare
service, calibrare senzori unghi

Metoda încălzirii prin imersiune este singura
care oferă măsurători exacte, indiferent de tipul
de lichid de frână. Dispoziti vul este potrivit
pentru lichide de frână care au punctul de fi
rbere până la 300°C.

FB 5p
Este un sistem pneumatic care permite umplerea,
spalarea si aerisirea tuturor sistemelor de franare
si ambreiaj. După umplerea cu aer comprimat se
poate folsi independent de reţea, fiind excelent
pentru utilizarea mobilă.

FB 30 S Cod: 03. 9302-3010.4 - 740288
Noul aparat permite cu usurinta spalarea,
umplerea si aerisirea tuturor sistemelor de frână
şi a sistemelor de ambreiaj.
Sistemul functioneaza direct din recipient de 5,
20 şi 30 de litri fixate în aparat.

BFT 320 Cod: 03. 9311-0080.4 - 730071
Testerul lichid de frână BFT 320 permite
măsurarea punctului de fierbere al oricărui
lichid de frână cu conţinut de glycol (DOT 3,
DOT 4, DOT 5.1) cu aceeaşi precizie ca aceea
obţinută într-un laborator.

Setul de testare ESP Cod: 03. 9301-0113.2 - 760137
Trusă piston redresare etrier
Cod: 03.9314-4999.4
Trusă universală compresare piston
Compatibilă cu toate tipurile auto.

Setul de testare ATE ESP extinde rata
aplicaţiilor a sistemului de testare ATE AST,
oferind posibilitatea testării senzorilor ATE ESP
din punct de vedere al rotaţiilor, acceleraţiei şi
al forţei de frânare.

Trusă reparaţie conducte frână Cod: 03.9310-0001.4

Lere cilindru frana

Utilizabilă pentru conducte de 4,75, 6 , 8 şi 10
mm . Uşor de folosit de către o singură persoană
şi extrem de precisă la plierea gulelelor.

Este un instrument indispensabil pentru verificarea si
reglarea pozitiei de 20 ° a pistonului etrierului de frana.
Dimensiuni diferite pentru diametrele pistoanelor:
03.9314-1700.1 – 35-38mm
03.9314-0900.1 – 42-48mm
03.9314-0600.1 - 52-57mm
03.9314-5300.1 – 60mm.
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TOPTUL

R

MARCA UNELTELOR PROFESIONALE
alegerea profesioniştilor

1 Banc scule mobil pro-line
------------------------------------

1

COD
PREŢ RON
1.840,70
GCAZ0020
CONŢINUT
Sertar 1
Set tubulare cu braț rotativ
Inelare pentru conducte
Set chei torx ( stea )
Set bite 1/2
Sertar 2
Set tubulare forță (impact) 1/2
Set ciocan+cheie pentru tevi
Cleste nituri
Set șurubelnițe torx (stea) găurit
Sertar 3
Set ciocane + dornuri
Set dornuri + cheie reglabilă
+fierastrau
Set chei dinamometrice + adaptori
+ tubulare magnetice bujii

2 Banc scule fix pro-line
---------------------------------------COD

CONŢINUT

GCAJ0022

Sertar 1
Set chei inelare curbate, 75°
Set chei inelare cotite, 75°
Set chei fixe
Set chei hexagonale
Set chei inelare cu clicket
Sertar 2
Set inelare combinate, 15°
Set chei tubulare cotite
Set inelare combinate de forţă, 15°
Sertar 3
Set tubulare 3/8”
Set tubulare 1/2”
Set tubulare 1/4”
Set tubulare hexagonale cu bilă
Sertar 4
Set cleşti şi cheie reglabilă
Set cleşti şi patenţi
Set cleşti siguranţă
Set pile
Sertar 5
Set şurubelniţe
Set chei torx cu mâner
Set instrumente de măsurat şi tăiat

PREŢ RON
4.440,04

2

Stand prezentare scule 700*1000
----------------------------------

PREŢ RON
COD
TDAH7010
280,67

Set cleme fixare scule pe stand-50 buc
----------------------------------

COD
TEAA0105

PREŢ RON
111,85

Set tubulare 1/2’’ (42 piese) fara stand
----------------------------------

COD
GCBX4201

CONŢINUT PREŢ RON
548,79

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 127, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29,
30, 32 mm

Set inelare combinate 6 - 32 piese
----------------------------------

COD
GABX2601
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CONŢINUT PREŢ RON
352,60

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 127, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29,
30, 32 mm

1
Masă de lucru heavy duty
----------------------------------------

COD
TAAA1607

CONŢINUT PREŢ RON
1.443,85

2
Dulap superior
---------------------------------COD
CONŢINUT PREŢ RON
-----TAAD1602
5 sertare
1.624,28
3
Dulap 3 sertare fix
---------------------------------COD
CONŢINUT PREŢ RON
-----TBAA0304
3 sertare
926,93
4
Dulap 5 sertare fix
---------------------------------COD
CONŢINUT PREŢ RON
-----TCAB0501
5 sertare
876,12

‘‘ Relatii
, de calitate, afaceri de succes ! ‘‘

Cheie dinamometrică, 3/4”
----------------------------------------

COD
CONŢINUT PREŢ RON
ANAA2498 140-980Nm
1.043,60

Trusă tubulare 3/8”
--------------------------------------

COD
CONŢINUT PREŢ RON
GCAD2502
25 piese
132,48

Pistol pneumatic 1/2 271 Nm
----------------------------------------

Endoscop
----------------------------------

COD
JJAU0418

CONŢINUT PREŢ RON
420 X 330 X 65 mm 1.501,49

Trusa tubulare,
hexagoane,surubelnite
----------------------------------------

COD
CONŢINUT PREŢ RON
KAAA1620 10000 rpm
443,95
271 Nm

COD
CONŢINUT PREŢ RON
GCAD7202
72 piese
221,33

Set
dispozitiv comprimare etrier
----------------------------------------

Set
chei inelare cu clicket
----------------------------------------

COD
JGAI1801

CONŢINUT PREŢ RON
18 bucăţi
193,96

Set şurubelniţe impact
----------------------------------------

COD
GAAT0601

CONŢINUT PREŢ RON
79.99
6 piese

COD
CONŢINUT PREŢ RON
GAAM0708
7 piese
187,80

Multiplicator cuplu 1/2
---------------------------------------

COD
CONŢINUT PREŢ RON
683,32
ANAE1624 F)x3/4(M)
max1400Nm

Set inelare combinate
----------------------------------

COD
CONŢINUT PREŢ RON
GAAA2602 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 382,25

Masă service pe roţi, 1 sertar
----------------------------------------

COD
TCAD0101

CONŢINUT PREŢ RON
815 mm
698,95

13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20,21, 22, 23, 24,
25, 26, 27,28, 29, 30,
32 mm

Cheie dinamometrică, 1/2”
----------------------------------------

COD
ANAF1621

CONŢINUT PREŢ RON
40-210 Nm
189,99

Set scule mecanice profesionale
----------------------------------------

COD
GCAZ0016

CONŢINUT PREŢ RON
82 piese
1.132,15

Set chei filtre de ulei
----------------------------------------

* Adaptată pentru autovehiculele europene

COD
JGAI1601

CONŢINUT PREŢ RON
16 piese
170,25

Set
pistol pneumatic, 1/2 "
----------------------------------------

COD
GDAI2702

CONŢINUT PREŢ RON
27 piese
649,52

Trusa profesionala
----------------------------------

COD
GCAI8002

CONŢINUT PREŢ RON
80 piese
479,27

*Pentru informaţii complete referitoare la componenţa truselor TOPTUL, vă rugăm să contactaţi un
consilier Materom.
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CONTACT
Centrul Regional Transilvania
Adresa: Cristeşti - Mureş Str. Viilor, Nr.
800
Call Center: 0365 - 401.080
0265 - 327.127
Fax: 0365 - 401.080
e-mail: officems@materom.ro
Reprezentant Vânzări: Cristian Truta
Mobil: 0745-919.825
e-mail: cristian.truta@materom.ro
Centrul Regional Muntenia
Adresa: Str. 13 Decembrie,
Nr. 94, Braşov
Call Center: 0268 - 470.122 /
0368 - 405.285
Fax: 0268 - 415.517
e-mail: officebv@materom.ro
Director Regional Vânzări: Daniel Bălan
Mobil: 0747 - 126.606
e-mail: danielbalan@materom.ro
Centrul Regional Dobrogea
Adresa: Str. Industrială, Nr.6, Constanţa
Director Regional Vânzări:
Alexandru Dănilă
Mobil: 0751 - 308.314
e-mail: alexandru.danila@materom.ro

Centrul Regional Oltenia
Adresa: Arges, Pitesti, Comuna Bradu,
Sat.Geamana DN 65 B.
Call Center: 0248 - 615.115
0348 - 455.005
Fax: 0248-651.195
e-mail: office.pitesti@materom.ro
Director Reprezentant Vânzări
Marius Oancea
Mobil : 0758-249.794
e-mail: marius.oancea@materom.ro
Depozit Craiova
Sat Pieleşti, Com Pieleşti,Tarlaua 47,
Parcelele 131 şi 132 (str. Calea Bucuresti,
nr.125) jud Dolj
Reprezentant Vânzări: Rădulescu Cătălin
Mobil : 0751-189.152
e-mail: catalin.radulescu@materom.ro
Centrul Regional Banat
Adresa: Timișoara,
Str. Holdelor nr. 14, ap.1
Call Center: 0256 - 280.984
Fax: 0256 - 247.399
e-mail: officetm@materom.ro
Director Regional Vânzări: Biro Ioan
Mobil: 0743-188.139
e-mail: ioan.biro@materom.ro
Depozit Timișoara
Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 64

Centrul Regional Moldova
Adresa: Şoseaua Poitiers, Nr.18, Iaşi
Call Center: 0232 - 227.122
Fax: 0232 - 220.480
e-mail: officeis@materom.ro
Director Regional Vânzări: Adrian Popană
Mobil: 0751-260.037
e-mail: adrianpopana@materom.ro
Depozit Suceava
Adresa: Str. Humorului, Nr. 119, Suceava
Reprezentant Vânzări: Marius Barbu
Telefon: 0751-189.157
e-mail: marius.barbu@materom.ro
Centrul Regional Bucureşti
Birou:
Adresa: B-dul Basarabia, Nr. 256, Bloc D
Center, Etj. 2, Sector 3, Bucureşti
Call Center: 0212 - 213.489 /
0314 - 252.550
Fax: 0212 - 214.484
e-mail: officebuc@materom.ro
Director Regional Vânzări: Cornel Creț
Mobil: 0746-189.569
e-mail: cornelcret@materom.ro
Depozite București
Bucuresti, Sos. de Centura nr. 13, sat
Chiajna, com. Chiajna, jud. Ilfov
Bucuresti, Bd. Basarabia Nr:256, sect 3

