Platintojų
mokymai

KYB
informacija
KYB yra vienas didžiausių pasaulyje originalios įrangos (OE) tiekėjų.
Tiekiame amortizatorius automobilių gamintojams.

Per savaitę pagaminame

1

milijoną amortizatorių,

skirtų originaliai įrangai ir remontui.

KYB prekybos bazės išsidėsčiusios

89

valstybėse,

o gamyklos yra Japonijoje, Ispanijoje ir Čekijoje.

KYB yra didžiausias Japonijoje hidraulinės įrangos gamintojas.
KYB technologija naudojama garsiajame labai greitame traukinyje
„Bullet Train“, daugelyje lėktuvų, įskaitant „Boeing 787 Dreamliner“.

90%
KYB amortizatoriai standartiškai įrengiami kiekviename
penktajame automobilyje nuriedančiame nuo viso pasaulio

KYB spyruoklių yra gaminamos specialiai pastatytose

gamyklų konvejerių.

KYB gamykloje.

KYB produktai

Spyruoklės

Greta padangų, pakabos komponentams tenka labai svarbus vaidmuo valdant
automobilį. Europai KYB tiekia šiuos produktus:

Laiko automobilio svorį ir susispaudžia
sugerdamos visus nuo kelio paviršiaus
tenkančius smūgius. Spyruoklės taip pat
palaiko tinkamą automobilio važiavimo
aukštį.

Amortizatoriai

Vaizdo įrašą apie
kiekvieno komponento
veikimą pakabos
viduje galite pasižiūrėti
paspaudę čia.

Išlaiko padangų sąlytį su keliu,
kad vairavimas ir stabdymas būtų
saugūs. Reguliuoja spyruoklių eigą,
atitraukdami jas atgal iki jų įprasto
ilgio.

Pakabos tvirtinimo komplektai
Leidžia vairu pasukti ratus ir
veikia kaip guminės tarpinės
tarp važiuoklės ir pakabos.

Apsaugos
Neleidžia purvui ir dulkėms pažeisti amortizatoriaus
tarpinės. Veikia kaip pakabos apsauga nuo tvirtinimo
komplekto apačios sąlyčio su metaline amortizatoriaus
konstrukcija, kai spyruoklė suspausta.

KYB gamyba ir
gamyklos

Visi KYB amortizatoriai yra griežtai testuojami
siekiant optimalaus jų efektyvumo ir saugumo.
Tai apima:

IKI 10 MILIJONŲ

SUSPAUDIMO CIKLŲ

KYB turi 15 amortizatorių gamyklų įvairiose pasaulio vietose, gamina
apie 1 milijoną amortizatorių per savaitę pirminei ir atsarginių detalių rinkai.
Tris amortizatorių gamyklos ir viena spyruoklių gamykla yra Europoje.

BANDYMŲ GREITIS –

Naujausia KYB amortizatorių gamykla yra

PER SEKUNDĘ

KAMS. Čia gaminami amortizatoriai
pirminei AUDI ir BMW rinkai, taip pat
atsarginių detalių rinkai.

KYBSE gamykla yra Ispanijoje
ir gamina daugiausia „Peugeot“,
„Citroen“, „Opel/Vauxhall“ bei „Renault“
amortizatorius pirminei ir remonto rinkoms.

SUSPAUDIMO

5 METRAI

TAIKOMA IKI

300 KG ŠONINIŲ
APKROVŲ JĖGA

ATLIEKAMI IKI
850 VALANDŲ

TRUKMĖS KOROZINIŲ

DRUSKŲ PVEIKIO BANDYMAI

STIPRIO TESTAI
KMCZ

gamykla yra Čekijoje ir
gamina daugiausia „Suzuki“, „Toyota“,
„Renault“ ir „Nissan“ amortizatorius
pirminei ir remonto rinkoms.

KCME yra pažangių technologijų
gamykla Čekijoje, kurioje gaminama 90
% KYB K-Flex spyruoklių –
apie 3 milijonus vienetų per metus.

IKI 4000 KG

UŽŠALIMO

TEMPERATŪROS BANDYMAI

IKI – 40 C

AUKŠTŲ

TEMPERATŪRŲ BANDYMAI

IKI 100 C

KYB testavimas
KYB testuoja naujus gaminius specialiai pastatyme
bandymų manieže Kašio mieste, Japonijoje.
Pastatytas 2011 metais, šis 35 milijonų JAV dolerių
vertės maniežas buvo specialiai suprojektuotas
pakabos ir vairavimo įtaisų komponentų testavimui.

Kitų markių produkcija gali būti ir pigesnė, tačiau sutaupyti
pinigai prarandami, kai reikia keisti tokią detalę.

Vaizdo įrašą
žiūrėkite čia.

Su Europoje parduodamais KYB produktais taip
pat turi būti atliekami automobilio sujungimų ir
važiavimo testai. KYB Europos padaliniui priklauso
montavimo ir bandymų centras Prancūzijoje,
kuriame yra automobilių keltuvai, visas garažų
įrangos komplektas ir naujausia 3D geometrijos
tikrinimo technologija.

Kodėl verta mokėti daugiau už KYB?
KYB yra originalios įrangos tiekėjas, todėl remontuodami
automobilį atkursite originalią arba geresnę jo būklę!

KYB padeda technikams ieškant, atitaikant ir parduodant.

Europoje KYB garantinių atvejų tebūna apie 0,2 %.

Gerokai sunkiau pritraukti naują klientą, nei išlaikyti tą
patį pajamų lygį iš esamo kliento. Kam rizikuoti esamo
kliento praradimu, montuojant jam nežinomą ar nepatikimą
gaminį?
Savo klientams nesunkiai paaiškinsite mūsų kokybę.
KYB yra hidraulikos ekspertu jau daugiau nei 80 metų,
esame kai kurių pasaulyje didžiausių gamintojų tiekėjai.

KYB originalių ir pakaitinių detalių
palyginimas
KYB gamina amortizatorius ir pradinei, ir pakaitinei rinkai. Čia esama
vienintelio skirtumo:
Yra nedidelis vožtuvų reguliavimo skirtumas. Taip yra todėl, kad KYB
pakaitinės detalės yra įrengiamos senesniuose automobiliuose, vadinasi,
– naujas amortizatorius bus tvirtinamas šalia senesnių vairo mechanizmo
ir pakabos detalių. Pakaitinių KYB amortizatorių vožtuvai yra tiksliai
sureguliuoti šių trūkumų kompensavimui.
Naudotos medžiagos, kokybės kontrolės procedūros ir naudojamos
mašinos yra tokios pačios kaip ir originalių detalių. Todėl KYB pakaitiniai
produktai yra optimalios kokybės, kurios reikalauja mašinų gamintojai,
tačiau tinka ir pakaitinės rinkos klientams.

KYB amortizatoriai
KYB siūlo daugiau nei 4000 įvairių amortizatorių. Kiekvienai amortizatorių grupei
naudojama kitokia technologija ir Jums bus suteikta pagalba sprendžiant,
kokia technologija geriausiai tiks Jūsų klientui. Visiems KYB amortizatoriams
taikoma 2 metų neribota garantija (nuo sumontavimo datos).
Amortizatorių reikšmė saugumui – labai didelė. Vienintelis susidėvėjęs
amortizatorius pailgins stabdymo kelią, esant 50 km/val. greičiui, mažiausiai
dvejais metrais.

KYB Premium

KYB Gas-A-Just
Vienos kameros dujinis amortizatorius.
Siūlomas automobiliams ir 4 x 4.
Pakaitinė detalė automobiliams su originaliu vienos
kameros dujiniu įtaisu arba pagerinant, įrengiant
originalų dviejų kamerų įtaisą.
Vienos kameros konstrukcija yra paslankesnė ir
pagerina valdymą. Geresnių parametrų įtaisas.
Detalių numerių priešdėliai: 55xxxx: Amortizatorius

KYB Ultra-SR
Aukšto slėgio dvigubos / viengubos kameros įtaisas.

Alyvinis dviejų kamerų įtaisas.

Tiekiamas kaip statramsčiai, amortizatoriai ir kasetės
sportiniams automobiliams ir sunkių krovinių vilkikams.

Tiekiamas kaip statramsčiai, amortizatoriai ir kasetės
automobiliams, 4 x 4 ir LCV.

Sportinių automobilių su originaliais dujiniais arba
vienos kameros įtaisais pagerinimui.

Pakaitinė detalė automobiliams su originalia alyva,
atkuriamas originalus našumas.

Įtaiso slopinimo jėga didesnė, todėl išlaikymas ir
vairavimas labiau reaguojantys.

Detalių numerių priešdėliai: 44xxxx : Amortizatorius
66xxxx : Kasetė
63xxxx : Statramstis

Detalių numerių priešdėliai:
24xxxx : Vienos kameros amortizatoriai
35xxxx : Dviejų kamerų amortizatoriai
32xxxx : Statramstis
37xxxx : Kasetė

KYB Excel-G
Alyvinis dviejų kamerų įtaisas.
Tiekiamas kaip statramsčiai, amortizatoriai ir
kasetės automobiliams, 4 x 4 ir LCV.
Pakaitinė detalė automobiliams su originaliu dujiniu
įtaisu arba pagerinant, vietoje originalaus alyvinio
įtaiso.
Populiariausias originalių įtaisų sprendimas,
taikomas 85 % automobilių.
Detalių numerių priešdėliai: 34xxxx : Amortizatorius
36xxxx : Kasetė
23/33xxxx : Statramstis

KYB AGX Range
Reguliuojamas dviejų kamerų dujinis įtaisas. 4 arba
8 padėtys, reguliuojamos arba rodykle ant įtaiso,
arba stūmoklio strypo viršuje.
Tiekiamas kaip statramsčiai, amortizatoriai ir
kasetės sportiniams automobiliams.
Slopinimo lygį galima reguliuoti neišimant.
Detalių numerių priešdėliai: 76xxxx : Kasetė
74xxxx : Amortizatorius
73xxxx : Statramstis

Amortizatoriaus vidus

Dvigubos ir viengubos kamerų įtaisų palyginimas

Excel-G

Dviguba kamera
Dvigubos kameros amortizatorius yra
su dviem cilindrais – išoriniu ir vidiniu.

Gas-A-Just
Išorinis cilindras

Juose yra ir alyva, ir suslėgtosios
dujos. Reikiamas pasipriešinimas
sukuriamas alyvai pereinant iš
vidinės į išorinę kamerą per įvairius
rūpestingai sukalibruotus vožtuvus.
Tai populiariausias originalios
įrangos pasirinkimas, tačiau
esant ekstremalioms sąlygoms
ar agresyviai vairuojant – alyva
ir dujos gali susimaišyti ir
tai sumažins įtaiso našumą.
Rekomenduojame pagerinti
amortizaciją keičiant į vienos
kameros įtaisus, jei klientas ketina
vairuoti agresyviai.
Dujos dviejų kamerų įtaise yra
suslėgtos apie 2,5 bar.

Norite pamatyti veikiančio amortizatoriaus vidų? Spauskite čia!

Vienos kameros

Vienas cilindras

Vienos kameros amortizatoriuje yra
tik vienas didelis cilindras vietoje
dviejų.
Dujas ir alyvą ﬁziškai skiria
plaukiojantis stūmoklis, todėl
aeracijos pavojaus nėra.

Vidinis cilindras

Didesnis stūmoklio vožtuvas
reiškia didesnį spaudžiamą plotą
– slopinimo jėga paskirstoma ir
reaguoja tiksliau.
Vienos kameros įtaise dujos yra
suslėgtos 25–30 bar.

Stūmoklio
sklendė

Plaukiojantis
stūmoklis

Alyva

Alyva

Dujos

Dujos

KYB spyruoklės

Daugelis mūsų konkurentų siūlo tik vienodo strypo skersmens spyruokles
pakaitinei produkcijai, o KYB siūlo visą spektrą vienodo ir plonėjančio strypo
spyruoklių.

Vienodo skersmens ir konusinių
spyruoklių palyginimas

Šios spyruoklės veikia visiškai skirtingai Todėl vienoje ašyje skirtingų
spyruoklių montuoti negalima.

Galėjote pastebėti, kad kai kurių miniblokų (ovalo
formos) spyruoklėms KYB siūlo: vienodo skersmens
arba konusines spyruokles.

Šoninės apkrovos spyruoklės

Konusinė spyruoklė

RJ

Detalės numeris prasideda raidėmis
RJ.
Spyruoklės gale metalas plonėja,
todėl spyruoklės žiedai glaudžiai
sueina vienas į kitą.
Kuo didesnis kelio nelygumas, tuo
labiau susispaudžia spyruoklė, todėl
jos metalo kokybė yra progresinė.
Ši konstrukcija atitinka automobilyje
įrengiamas originalias spyruokles.

RX

Vienodo strypo skersmens
spyruoklė
Detalės numeris prasideda raidėmis RX.
Strypo skersmuo yra vienodas visame
ilgyje, todėl spyruoklė susispaudžia
tolygiai ir jos kokybė yra linijinė.
Šis variantas suteikia alternatyvą
konkurencingos kainos pakaitinei
įrangai.

Naudojamos daugelyje šiuolaikinių automobilių, šios spyruoklės dar vadinamos
„bananinėmis“. Jų išvaizda šiek tiek kitokia nei lygiagrečiųjų spyruoklių ir jos yra
nedaug išlenktos. Montuojant, šios spyruoklės gali nustebinti.

Šoninės apkrovos spyruoklę
veikiant visam automobilio
svoriui, jos susispaudžia tiesiai.
Po daugelio metų nuolat tiesiai
suspaudžiamos spyruoklės atrodo
gerokai tiesesnės nei pakaitinės.

Jei nauja suspausta spyruoklė
linksta į išorę ir atrodo tarsi galėtų
trintis į rato arką, vadinasi, spyruoklė
neteisingai įdėta.

Montuojant į išorę linkstančią
spyruoklės dalį reikia nukreipti į
kompresoriaus vidinę pusę.

KYB tvirtinimo komplektai

KYB apsaugų komplektai

Tvirtinimo komplektai yra labai svarbūs automobilių pakabos sistemos
elementai. Jie suteikia guminę atramą tarp važiuoklės ir pakabos, sugeria
vibraciją ir padeda sumažinti įtampą, tenkančią pakabai.

Apsaugų komplektus sudaro smūgio stabdiklis ir apsauga nuo dulkių.

Taip pat juose yra guolis, leidžiantis vairu pasukti pakabos kolonėlę ir ratus.
Jis užtikrina, kad vairas grįžtų į įprastai tiesią padėtį, kai atleidžiamas.

Smūgio
stabdiklis
Guminė atrama

Guolis

Tvirtinimo komplektai veikia taip pat intensyviai kaip ir amortizatoriai.
Jie užtikrina sklandų vairavimą ir komfortą keleiviui, todėl šie komplektai turi
būti keičiami kartu su amortizatoriais ir spyruoklėmis.
KYB siūlo visą spektrą tvirtinimo komplektų. Juos sudaro laikiklis, guolis,
visi varžtai ir veržlės bei kiti komplekto elementai. Šios detalės numeriai
visuomet prasideda raidėmis „SM“. Atkreipkite į tai dėmesį, kai lyginate su
konkurentų produkcija, – daugelis jų nesiūlo viso komplekto.
Dabar KYB siūlo ir atskiras detales, kai visas komplektas nebūtinas.
Šių detalių numeriai visuomet prasideda raidėmis „MB“, jas sudaro tik guolis.

Momentams, kai stūmoklio
strypas suspaudžiamas
visiškai, suteikia atramą,
apsaugančią nuo
susilietimo su dugnu.

Apsauga
nuo dulkių
Apsaugo alyvos tarpinę
ir stūmoklio strypą nuo
kelio šiukšlių, taip pat nuo
dulkių, ledo, šlapio sniego
ir koroziškų druskų.

Visi KYB apsagų komplektai tiekiami poromis. Juos pakeisti būtina, kai
keičiamas amortizatorius, kad jis būtų apsaugotas ir veiktų ilgiau.

!

Patarimas pardavimams: Parduodami amortizatorius,
klauskite kliento: „kaip ilgai pageidaujate išlaikyti savo
automobilį?“. Įsigiję apsaugų komplektus, pratęsite naujų
amortizatorių naudojimo laiką už santykinai nedidelę kainą.

Tinkamos KYB detalės
suradimas

KYB turi įvairių priemonių, padedančių platintojams ir dirbtuvių technikams.

Yra tris skirtingi būdai tinkamos KYB detalės suradimui:

1

2

3

KYB katalogas

TecDoc

Internetinis katalogas

KYB naudoja du
katalogus: vieną
amortizatoriams,
tvirtinimų komplektams ir
apsaugų komplektams,
o kitą – spyruoklėms.

KYB yra oﬁcialus
A klasės duomenų
teikėjas į TecDoc.

KYB
Suspension Solutions

Yra svetainėje
www.kyb-europe.com
arba KYB pakabos
sprendimų programėlėje.

Daugiau informacijos pateikiama čia

360° gaminių atvaizdai
KYB statramsčius ir pusiau statramsčius galima apžiūrėti
3D KYB interneto svetainėje. Naudotojas gali pasukti ir
priartinti atvaizdą, palyginti su keičiamu įtaisu.
Ši galimybė, palyginti dideliu masteliu, padeda užtikrinti,
kad bus pasirinkta tinkama detalė. Tai didina darbo
našumą ir pajamas.

KYB Suspension Solutions App
KYB siūlo nemokamą programėlę, specialiai sukurtą
technikams, kad padėtų jiems aptikti ir parduoti pakaitines
detales automobiliams.

Montavimo vaizdo įrašai
KYB „YouTube“ bibliotekoje yra daugiau nei 130 vaizdo
įrašų apie montavimą. Jie peržiūrėti jau daugiau nei
5 milijonus kartų! Šie ﬁlmai skirti konkrečiai detalei, parodo
sunkiai montuojamų detalių įrengimo procesus.

Paspaudę atvaizdą, pasieksite pagalbinę priemonę

Išsamesniems mokymams,
KYB siūlo kursus garažo
darbuotojams internetu.
KYB technikų komandos mokymus
galite užsisakyti paspaudę čia.

kyb-europe.com
KYBSuspension
@KYBEurope
KYB-Europe
@KYBEurope

