
Обучение на 
дистрибутори



KYB
Информация
KYB е един от най-големите доставчици на амортисьори за оригинално 
оборудване (OE) на производителите на превозни средства.

89
бази в световен мащаб, включително фабрики в 

Япония, Испания и Чехия.

1 5от

автомобила, напускащи производствените линии по целия 

свят, са оборудвани стандартно с KYB амортисьори.

амортисьора, произведени за оригинално оборудване 

и вторичен пазар на седмица.

1 милион

KYB е най-големият японски производител на хидравлика. KYB 

технологията се използва от световноизвестния Bullet Train и 

много самолети, включително Boeing 787 Dreamliner

90%

от спиралните пружини KYB са произведени в 

специално построената за тази цел фабрика KYB.



KYB Продукт
Наред с гумите, компонентите на окачването играят решаваща роля в 
работата и управлението на автомобила. В цяла Европа, KYB доставя 
следните продукти:

Натиснете тук, за да 
видите как работи 
всеки компонент в 
нашето „Видео за 

вътрешно окачване“

KYB Продукт
Наред с гумите, компонентите на окачването играят решаваща роля в 
работата и управлението на автомобила. В цяла Европа, KYB доставя 
следните продукти:

Натиснете тук, за да 
видите как работи 
всеки компонент в 
нашето „Видео за 

вътрешно окачване“

Амортисьори

Комплекти за защита

Спирални пружини

Комплекти за монтиране на 
окачване

Позволяват на волана да 
завърта гумите и осигуряват 
гумена възглавница между 
шасито и окачването.

Поддържат теглото на превозното средство 
и компресират, за да поемат всякакви 
неравности или удари в пътната настилка. 
Спиралните пружини също поддържат 
правилната височина на движение на 
автомобила.

Амортисьори
Поддържат гумите в контакт с пътя, 
което позволява безопасно управление и 
спиране. Работи за регулиране на отскока 
на спиралната пружина, изтласквайки 
я обратно до правилната й дължина по 
контролиран начин.

Предотвратяват повреждане на уплътнението на 
амортисьора от праха и мръсотията. Действат като 
възглавница, предпазваща окачването от контакт 
между металния корпус на амортисьора и дъното 
на монтажния комплект при компресиране.

https://www.youtube.com/watch?v=YQ2hqC4_pWI


KYB  Производство и 
фабрики
KYB разполага с 15 фабрики за амортисьори по целия свят, произвеждащи 
приблизително 1 милион амортисьора за оригинални и резервни части 
на седмица. Три от тези фабрики са разположени в Европа, както и една 
фабрика за спирални пружини.

KAMS е най-новата европейска 
фабрика на амортисьори на KYB, 
създадена за производство на 
амортисьори за OE за Audi и BMW, 
както и за вторичния пазар.

KYBSE е със седалище в Испания 
и произвежда амортисьори OE - най-
вече за Peugeot, Citroen, Opel / Vauxhall 
& Renault, както и за вторичния пазар.

KMCZ е със седалище в 
Чехия и произвежда оригинални 
амортисьори, най-вече за Suzuki, 
Toyota, Renault и Nissan, както и за 
вторичния пазар.

KCME е модерна фабрика 
за спирални пружини в Чешката 
република, където се произвеждат 
90% от спиралните пружини KYB 
K-Flex - приблизително 3 милиона 
годишно.

Всички KYB амортисьори подлежат на строги 
тестове, за да се осигури оптимална ефективност 
и безопасност. Това включва:

ДО 10 МИЛИОНА
ЦИКЛИ НА КОМПРЕСИЯ

СКОРОСТ НА ИЗПИТВАНЕ
НА КОМПРЕСИЯ ОТ 
5 МЕТРА ЗА СЕКУНДА

ПРИЛОЖЕНИ СИЛИ НА
СТРАНИЧНО НАТОВАРВАНЕ
ОТ ДО 300 КГ
ДО 850 ЧАСА НА
ТЕСТОВЕТЕ ЗА КОРОЗИВНО
РАЗПРЪСКВАНЕ НА СОЛ

ТЕСТОВЕ ЗА ЯКОСТ
ДО 4000 КГ
ТЕМПЕРАТУРИ НАЗАМРЪЗВАНЕ 
ДО -40°С
ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ 

ДО 100°С



KYB срещу вторичен пазар
прави амортисьори както за OE, така и за вторичен пазар. Има само 
една разлика между двете:

Има малка разлика в настройката на клапаните. Това е така, защото 
KYB продуктът за вторичен пазар е монтиран на по-стари автомобили, 
което означава, че новият амортисьор ще бъде монтиран сред по-
старите части на кормилното управление и окачването. Клапаните, 
включени на KYB амортисьорите за вторичен пазар са фино 
настроени, за да компенсират това.

Използваните материали, процедурите за контрол на качеството и 
използваните машини остават същите като на техните оригинални 
съответствия. Следователно KYB продуктът за вторичен пазар 
запазва оптималното качество, изисквано от производителите на 
превозни средства, но е настроен да отговаря на нуждите на клиента 
на вторичния пазар.

Много по-трудно е да спечелите нов клиент, отколкото 
да запазите същото ниво на бизнеса от настоящия 
клиент. Защо да рискувате да загубите редовен клиент, 
като монтирате продукт, който не познавате или нямате 
доверие?

„Частните марки“ може да са по-евтини, но това спестяване 
се губи, когато се налага да се сменя дефектна единица.

Нашето качество е лесно обяснимо на Вашите клиенти. 
KYB е експерт по хидравлика от над 80 години и е 
доставчик за някои от най-големите производители на 
превозни средства в света.

KYB Тестване
KYB тества нов продукт на специално 
изградена тестова писта в Кашио, Япония. 
Построено през 2011 г., това съоръжение 
на стойност 35 милиона долара разполага 
с няколко писти, проектирани специално 
за разработване и тестване на компоненти 
за окачване и управление.

KYB продукт, продаван в Европа, също 
трябва да премине тест за монтаж и 
шофиране. KYB Европа разполага с център 
за монтаж и изпитване във Франция, който 
включва асансьори за превозни средства, 
пълна гама гаражно оборудване и най-новата 3D технология за 
проверка на  геометрията.

Защо да плащате повече за KYB?

KYB предоставя на техниците поддръжка за намиране, 
напасване и продажба.

Гаранционният процент на KYB в Европа е приблизително 
0,2%.

Тъй като KYB е доставчик на оригинално оборудване, 
можете да сте сигурни, че обновявате до оригинал или 
повече... никога по-малко!

Щракнете тук,
за да гледате 

видео за 
нашата тестова 

писта.

https://www.youtube.com/watch?v=ptlNp7w2CMQ


KYB амортисьори
KYB разполага с над 4000 амортисьора в няколко диапазона. Всяка 
гама предлага различен тип технология и е създадена, за да Ви помогне 
да решите кой тип технология е най-подходящ за Вашия клиент. Всички 
KYB амортисьори се предлагат с 2 години неограничена гаранция от 
датата на монтаж.

Амортисьорите са от решаващо значение за безопасността. Само с 
един износен амортисьор, спирачният път при 30 mph / 50kph може да 
се увеличи с до два метра.

KYB Premium
Масло с две тръби 
Предлага се като подпори, амортисьори и патрони 
за автомобили, 4 x 4 и LCV.

Подмяна на автомобили с OE масло, 
възстановяване на OE производителността.

Префикси с номер на част: 44xxxx : Амортисьор 
              66xxxx : Касета 
                     63xxxx : Подпора

KYB Excel-G
Газов двутръбен агрегат

Предлага се като подпори, амортисьори и патрони 
за автомобили, 4 x 4 и LCV.

Замяна за превозни средства с OE газ или 
надстройка за тези с OE масло.

Най-популярната опция на ниво OE, прилагана за 
85% от автомобилите.

Префикси с номер на част:  34xxxx : Амортисьор 
                       36xxxx : Касета 
                 23/33xxxx : Подпора

KYB Ultra-SR
Газова единица с две тръби / монотръби с високо 
налягане

Предлага се като подпори, амортисьори и патрони за 
спортни автомобили или автомобили, теглещи тежки 
товари.

Надстройка за спортни превозни средства с 
обикновени газови или монотръбни агрегати.

Уредът има по-твърда амортисьорна сила, което 
позволява по-надеждно задържане и управление.

Префикси с номер на част: 
24xxxx : Амортисьор с монотръба                    
35xxxx : Двутръбен амортисьор 
32xxxx : Подпора 
37xxxx : Патрон         

KYB Gas-A-Just
Газов амортисьор Monotube.

Предлага се за автомобили и 4х4.

Замяна на превозни средства с OE газопровод с 
единична тръба или надстройка с OE двутръбни 
модули.

Монотръбният дизайн е по-надежден и осигурява 
допълнителен контрол. Единица с по-висока 
производителност.

Префикси с номер на част: 55xxxx: Амортисьор



В Амортисьор
Двутръбна срещу единична тръба

Excel-G
Twin-tube

Двутръбен амортисьор има два 
цилиндъра; външен цилиндър и 
вътрешен цилиндър.

Те съдържат както петрол, така и газ под 
налягане. Необходимото съпротивление 
се създава от преминаването на 
маслото от вътрешната към външната 
тръба през множество внимателно 
калибрирани клапани.

Това е най-популярният избор на OE, но 
при екстремни условия или енергично 
шофиране маслото и газът могат да 
се смесват, което води до загуба на 
производителност. Препоръчваме 
надстройка до монотръба, ако клиентът 
вероятно ще кара по този начин.

Газът в двойна тръба е под налягане 
приблизително 2,5 бара.

Външен 
цилиндър

Вътрешен 
цилиндър

Масло 

Газ

Gas-A-Just
Монотръба

Монотръбният амортисьор има 
само един голям цилиндър, 
вместо два.

Газът и нефтът са физически 
разделени чрез плаващо бутало, 
така че няма риск от аерация.

По-големият бутален клапан 
означава по-широка зона на 
налягане, осигурявайки по-
прецизна, надеждна сила на 
затихване.

Газът в еднотръбна единица е 
между 25 и 30 бара под налягане.

Масло

Газ

Единичен 
цилиндър

Бутален 
клапан

Плаващо 
бутало

Искате ли да видите вътрешността на амортисьора в 
действие? Натисни тук

https://www.youtube.com/watch?v=f0SQ7rBayg8


KYB
Спирални пружиниСпирални пружини
Права срещу конусна тел
Може би сте забелязали, че за някои мини-блокови (овални) винтови 
пружини KYB предлага избор: непрекъснат или конусен дизайн на телта.

RJ

RX

Конусна тел
Номерата на частите започват с RJ.

Към края на пружината телта става 
по-тънка, така че намотките се 
компресират близко една в друга.

Колкото по-голям е ударът, толкова 
повече се компресира пружината, оттук 
и оценката е “прогресивна”.

Този дизайн съответства на OE 
пружината, която ще бъде на 
автомобила.

Права тел
Номерата на частите започват с RX.

Проводникът е с постоянен диаметър, 
така че пружината ще се компресира 
равномерно едновременно, 
следователно и оценката е „линейна“.

Тази опция осигурява алтернатива за 
дизайн на вторични продажбени услуги 
на конкурентни цени

Двете се държат по съвсем различен начин. По тази причина те никога 
не трябва да се смесват на една и съща ос.

Много от нашите конкуренти предлагат само права телена пружина за 
вторичния пазар, KYB предлага пълна гама от права и конусна тел.

Пружини за странично натоварване
Използвани на много съвременни автомобили, пружините за 
странично натоварване - иначе известни като “бананови” пружини - 
изглеждат малко по-различно от паралелните пружини, тъй като са 
леко извити. Това често може да доведе до объркване при монтажа.

Когато инсталирате, обърнете се 
към частта на пружината, която 
се огъва навън към вътрешността 
на компресора.

Ако новата компресирана намотка 
все още се огъва навън и изглежда, 
че ще се търка в арката на колелото, 
тогава пружината не е монтирана в 
правилното положение.

Веднъж поставена под 
пълното тегло на автомобила, 
страничната товарна пружина 
ще се компресира направо. След 
години на директно компресиране, 
оригиналната пружина изглежда 
много по-права от заменената.



KYB Монтажни комплекти
Монтажните комплекти са жизненоважен компонент в системата за 
окачване на превозни средства. Те осигуряват гумена възглавница 
между шасито и окачването, спомагайки за намаляване на напрежението 
върху окачването чрез поглъщане на вибрациите.

Те също така включват лагер, който позволява на волана да завърта 
окачващата колона и колелата. Той гарантира, че воланът се връща в 
естествената си права позиция, ако бъде освободен.

Монтажните комплекти работят също толкова силно, колкото и 
амортисьорите. За да се осигури гладко управление и комфорт на 
пътниците, монтажните комплекти трябва да се сменят едновременно 
с амортисьорите и пружините.

KYB предлага пълна гама от монтажни комплекти - това означава, 
че са включени стойката, лагерът и всички гайки, винтове и други 
придружаващи елементи. Номерът на частта за тях винаги започва с 
„SM“. Внимавайте, когато ги сравнявате с конкурент, тъй като много от 
тях няма да предложат пълния комплект.

KYB сега предлага и ограничен набор от комплекти части, когато не 
е необходим пълен. Тези номера на части винаги започват с „MB“ и 
просто съдържат лагера.

KYB комплекти за защита
Защитните комплекти се състоят от ограничител за удар и прахозащитен 
капак.

Bump Stop
За моменти на пълна 

компресия на буталния 
прът, осигуряващ 
възглавница, за 

да се предотврати 
„докосването на дъното”

Целите KYB защитни комплекти се доставят по двойки. Те винаги трябва 
да се сменят при смяна на амортисьора, за да се защити и удължи 
живота му.

Съвет за продажби: Когато продавате амортисьори, 
попитайте „колко време искате да запазите колата си?“ 
тъй като защитните комплекти ще удължат живота на 
новите им амортисьори на относително ниска цена.

!

Покривало за прах
Предпазва масленото 
уплътнение и буталния 

прът от отломки по 
пътищата, както и 

от прах, лед / киша и 
корозивна сол.

ЛагерГумена възглавница



Да намерите 
правилната KYB част
Намиране на правилната KYB част Има три различни начина, по които 
можете да намерите правилната KYB част:

Каталог KYB

1

KYB има два различни 
каталога: единият 
за амортисьори, 

монтажни комплекти 
и защитни комплекти, 
а другият за спирални 

пружини.

TecDoc

2

KYB е официален, 
оценен със 

степен А (A-Rated) 
доставчик на 

данни на TecDoc.

Онлайн каталог

3

Достъпен на 
www.kyb-europe.com 

или на  KYB
Приложение за 

решения за окачване.

Щракнете тук за повече информация

KYB
Решения за окачване
KYB разполага с редица инструменти в помощ на дистрибуторите и 
семинарите.

360° Продуктови изображения
KYB подпори и полуопора са достъпни за гледане в 
3D на KYB уебсайт. Потребителят може да завърта и 
увеличава изображението и да сравнява устройството, 
което се сменя. Тази способност за сравнение в детайли 
помага да се гарантира, че е избрана правилната част за 
работата, повишавайки ефективността и намалявайки 
възвръщаемостта.

Приложение за решения за окачване KYB
KYB има безплатно приложение, специално проектирано 
да помогне техниците да идентифицират и продават 
резервни части за превозни средства с износени 
компоненти на окачването.

Видеоклипове за монтаж

KYB има библиотека от над 130 подходящи видеоклипа, 
налични в YouTube - с над 5 милиона гледания до момента! 
Те са специфични за дадена част, с части, за които е 
известно, че са трудни за монтиране.

Кликнете върху всяко изображение за достъп до инструмента за поддръжка.

https://kyb-europe.com/bulgaria/pomosht/
https://kyb-europe.com/bulgaria/panoramen-izgled/
https://kyb-europe.com/bulgaria/app/
https://kyb-europe.com/bulgaria/montajno-video/
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За по-задълбочено обучение, 
KYB предлага семинари с 

онлайн обучение

За да заявите Вашето 
обучение с член на 

техническия екип на KYB, 
моля Натиснете тук.

https://kyb-europe.com/bulgaria/training
https://kyb-europe.com/bulgaria/
https://www.facebook.com/KYBSuspension
https://twitter.com/KYBEurope
https://www.youtube.com/KYBEurope
https://www.instagram.com/kybeurope/



