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

KYB prekybos bazės išsidėsčiusios 89 valstybėse, 

o gamyklos yra Japonijoje, Ispanijoje ir Čekijoje.

KYB amortizatoriai standartiškai įrengiami kiekviename 

penktajame automobilyje nuriedančiame nuo viso pasaulio 

gamyklų konvejerių.

Per savaitę pagaminame 1 milijoną amortizatorių, 

skirtų originaliai įrangai ir remontui.

KYB  yra didžiausias Japonijoje hidraulinės įrangos gamintojas. 

KYB technologija naudojama garsiajame labai greitame traukinyje 

„Bullet Train“, daugelyje lėktuvų, įskaitant „Boeing 787 Dreamliner“.

90%

KYB spyruoklių yra gaminamos specialiai pastatytose 

KYB gamykloje.



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

Vaizdo įrašą apie 
kiekvieno komponento 

veikimą pakabos 
viduje galite pasižiūrėti 

paspaudę čia.
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Amortizatoriai

Apsaugos

Spyruoklės

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=pxyIK_q-2Ww


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.

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?

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

Savo klientams nesunkiai paaiškinsite mūsų kokybę. 
KYB yra hidraulikos ekspertu jau daugiau nei 80 metų, 
esame kai kurių pasaulyje didžiausių gamintojų tiekėjai.

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.

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 padeda technikams ieškant, atitaikant ir parduodant.

Europoje KYB garantinių atvejų tebūna apie 0,2 %.

KYB yra originalios įrangos tiekėjas, todėl remontuodami 
automobilį atkursite originalią arba geresnę jo būklę!

Vaizdo įrašą 
žiūrėkite čia.

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


Amortizatoriai

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

IKI 10 MILIJONŲ
SUSPAUDIMO CIKLŲ

SUSPAUDIMO
BANDYMŲ GREITIS –

5 METRAI 
PER SEKUNDĘ

TAIKOMA IKI 
300 KG ŠONINIŲ
APKROVŲ JĖGA

ATLIEKAMI IKI 
850 VALANDŲ
TRUKMĖS KOROZINIŲ
DRUSKŲ PVEIKIO BANDYMAI

STIPRIO TESTAI
IKI 4000 KG

UŽŠALIMO 
TEMPERATŪROS BANDYMAI 

IKI – 40  C

AUKŠTŲ 
TEMPERATŪRŲ BANDYMAI

IKI 100  C



Amortizatoriai
Spaudžia ratus į sąlytį su keliu, kad vairavimas ir stabdymas būtų saugūs. 
Amortizatorius reguliuoja spyruoklės atšokimą ir spaudžia ją atgal link jos 
pradinio ilgio, išlaikydamas automobilio stabilumą bei saugumą sąveikaujant 
su kelio paviršiumi.

Kodėl jie yra svarbūs?
Jie išlaiko automobilio padangų 
sąlytį su kelio paviršiumi, todėl 
amortizatoriai yra labai svarbūs 
eismo saugumui. Jei nebus tinkamas 
sukibimas, automobilis negalės 
saugiai sustoti.

Susidėvėjęs amortizatorius pailgins 
stabdymo kelią, esant 50 km/val. 
greičiui, mažiausiai dvejais metrais. 
Tai gali lemti skirtumą tarp saugaus 
sustojimo ir atsitrenkimo į kliūtį.

KYB rekomenduoja keisti amortizatorius kas 80 000 kilometrų.

KYB  vaizdo įrašas padės paaiškinti amortizatorių keitimo 
svarbą. Vaizdo įrašą žiūrėkite čia.

Kodėl juos reikėtų keisti?

Amortizatoriuose yra vožtuvai, padedantys sukurti reikiamą 
pasipriešinimą, kai pro juos praeina alyva.

Po 80 000 km skystis per šiuos vožtuvus bus praėjęs daugiau 
nei 75 milijonų kartų, dėl to bus pastebimas susidėvėjimas 
ir kokybės mažėjimas. Taigi, dėl didesnio skysčių praėjimo 
skaičiaus amortizatoriai bus mažiau veiksmingi.

Kokybės prastėjimas yra laipsniškas, todėl vairuotojams labai 
sunku nustatyti momentą, kada reikėtų keisti amortizatorius.

Į laipsnišką dėvėjimąsi turėtų atsižvelgti technikai ir numatyti amortizatorių 
keitimo laiką. Amortizatoriai yra susidėvėję ir turi būti keičiami, jei klientas 
pastebi vieną iš toliau nurodytų šių požymių:

Susidėvėjusių amortizatorių požymiai

Vairo 
vibracijos

Netolygus 
padangų 

dėvėjimasis

Šoninių vėjų 
poveikis

Korpuso 
pasvirimas

Priekinės 
dalies 

nusėdimas

Kratymas
 važiuojant

Automobilio 
galo atsilikimas

Siūbavimas 
važiuojant per 

kliūtis

https://www.youtube.com/watch?v=HbhhCWTJBKE&t=39s


Kaip patikrinti amortizatorių susidėvėjimą: 
Bandomasis važiavimas
Bandomojo važiavimo atlikimas (labiausiai automobiliams, nuvažiavusiems 
daugiau nei 80 000km) – geras būdas pakabos problemų diagnozavimui, taip 
pat tai padės paaiškinti problemas vairuotojui.

Pasirinkite 3 minučių, 2 km ilgio maršrutą, kuriame nedidelis eismas ir kurį 
galima būtų pakartoti vėliau. Greitis neturėtų viršyti 50 km/val., o maršrute 
turėtų būti:

Keletas greitį 
ribojančių kalnelių

Stabdymui 
patogių vietų

Greitėjimui 
tinkamų vietų

Keletas 
posūkių

Suradus tokią trasą, svarbu stebėti šiuos požymius:

Automobilio priekio nusileidimą stabdant;

Kelio nelygumų įveikimą;

Automobilio galo nusileidimą greitėjant;

Stabdydami, pasirinkite liniją, kurioje prietaisų skydelis 
sutampa su priekinio stiklo linija, ir stebėkite, kiek kartų 
automobilis susiūbuoja po sustojimo. Neturėtų svyruoti 
daugiau nei vieną kartą. Per galinio vaizdo veidrodį patogu 
stebėti, ar greitėjant nusileidžia automobilio galas.

Grįžus į dirbtuves, pašalinkite visu kitus trūkumus: 
suvienodinkite padangų slėgį, pakeiskite silpnas ir 
lūžusias spyruokles, pašalinkite per didelį laisvumą 
kituose pakabos elementuose – guolių jungtyse ir įvorėse.

Triukšmus, vairo vibravimą ir bet kuriuos netolygumus 
vairuojat;

Per didelį siūbavimą keičiant eismo eilę.

KYB amortizatoriai

KYB siūlo daugiau nei 4000 amortizatorių įvairioms paskirtims, dvigubos arba 
vienos kameros, alyvinių ir dujinių. Visiems taikoma 2 metų garantija. 
KYB platintojo klauskite daugiau informacijos.



Spyruoklės

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

Kodėl įtrūksta spyruoklės?
Yra keletas priežasčių, kodėl įtrūksta spyruoklės, įskaitant šias:

Automobiliai turi atitikti griežtus emisijų standartus ir turi 
būti kuo lengvesni. Dėl to automobilių gamintojai mažina 
kitų automobilio dalių svorį. Dėl šių matmenų ir svorio 
mažinimų nukentėjo ir spyruoklių funkcija – jos silpsta ir 
įtrūksta greičiau.

Daugelyje Europos kelių yra įrengti greičio ribojimo kalneliai 
ir kiekvienais metais jų įrengiama daugiau.

Daugelyje valstybių naudojama kelio druska kovai su 
apledėjimu. Jei spyruoklės paviršiaus dangoje esama 
pažeidimų (dėl kelio šiukšlių) ir atsiveria metalas, druska 
koroziškai veiks ir silpnins spyruoklę. Vanduo taip pat gali 
patekti į įtrūkimus ir koroziškai veikti metalą. Tai pavojingiau 
žiemą, kai vanduo gali užšalti ir plėstis įtrūkimuose bei 
grioveliuose.

Daugelio Europos valstybių kelių būklė yra blogesnė nei 
anksčiau.



KYB spyruoklės
Vienodo skersmens ir konusinių 
spyruoklių palyginimas
Galėjote pastebėti, kad kai kurių miniblokų (ovalo 
formos) spyruoklėms KYB siūlo: vienodo skersmens 
arba konusines spyruokles.

RJ

RX

Konusinė spyruoklė
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.

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.

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

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

Šoninės apkrovos spyruoklės
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.

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

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

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



KYB tvirtinimo 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.

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

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.

KYB apsaugų komplektai
Apsaugų komplektus sudaro smūgio stabdiklis ir apsauga nuo dulkių.

Smūgio 
stabdiklis

Momentams, kai stūmoklio 
strypas suspaudžiamas 
visiškai, suteikia atramą, 

apsaugančią nuo 
susilietimo su dugnu.

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.

!

Apsauga 
nuo dulkių

Apsaugo alyvos tarpinę 
ir stūmoklio strypą nuo 

kelio šiukšlių, taip pat nuo 
dulkių, ledo, šlapio sniego 

ir koroziškų druskų.

GuolisGuminė atrama



KYB
Suspension Solutions
KYB

KYB siūlo daugybę pagalbinių instrumentų, specialiai sukurtų greitesniam ir 
lengvesniam pakabos komponentų montavimui.

360° atvaizdai
Europos atsarginių detalių rinkoje KYB turi 
plačiausią 360° atvaizdų pasiūlą. Jie padės įsitikinti, 
kad pirmiausia pasirinkote tinkamą detalę. Taip 
sutaupysite darbo laiką ir padidinsite našumą.

QR kodai
Kai kurie KYB amortizatoriai yra su etiketėmis, su 
atvaizduotu brūkšniniu arba QR kodu. Skenuodami 
gausite informaciją apie konkrečius montavimo 
nurodymus ir fi lmus apie tai.

Virtuali tikrovė
KYB siūlo keletą virtualios tikrovės fi lmų, skirtų 
naudotojo mokymams apie sudilusios pakabos 
vairavimui keliamus pavojus.

KYB sukūrė montavimo vaizdo įrašus, kurie 
peržiūrėti jau daugiau nei 5 milijonų kartų. 
Jie skirti automobiliams, kurių pakabos montavimas 
pasižymi sudėtingumu.

Montavimo vaizdo įrašai

Daugiau informacijos apie KYB rėmimo zoną – spauskite čia

https://kyb-europe.com/lietuva/paramos-zona/


KYB 
Suspension Solutions App

1
Įrašykite kliento duomenis.
Pasirinkite keistinas detales ir simptomus.
Pridėkite keistinos detalės atvaizdą (pasirinktinai)
Peržiūrėkite tekstinį pranešimą ir siųskite – tai 
nemokama ir bus parodyta, kad pranešimą atsiuntė 
Jūsų dirbtuvių atstovas.

Prieš darbą
Jei reikia keisti kliento pakabą, spauskite 
„advise customer suspension requires 
replacing“ (rekomenduoti klientui 
pakabos keitimą).

KYB sukūrė programėlę, kurią galite atsisiųsti iš „App Store“ arba „Google Play“. 
Programėlė padės technikams pasirinkti pakabos komponentų montavimo 
sprendimus ir suteiks informaciją klientams apie susidėvėjusių pakabos 
elementų keliamus pavojus. Visą programėlės siunčiamą informaciją galima 
papuošti Jūsų logotipu. Kiekviena funkcija yra sukurta padėti kiekviename 
darbo etape:

Tekstinėje dalyje yra ataskaita. Šioje ataskaitoje, 
įformintoje kaip Jūsų garažo pranešimas, bus 
tokia informacija: 

Techniko įrašyta informacija.
Apibūdinta pakabos pakeitimo nauda.
Mygtukas „Call“ – paspaudus, klientai galės tiesiogiai 
paskambinti į Jūsų dirbtuves.

2 Darbo metu
Spauskite „I am preparing for a suspension 
job“ (ruošiuosi pakabos darbams).
Įrašykite registracijos numerį, automobilio markę 
arba VIN numerį. Tai suteiks Jums prieigą prie:

Filmų apie 
montavimą

Montavimo 
vadovų

Detalių 
numerių

Taip pat bus pateikta numatyta darbų atlikimo trukmė, todėl 
galėsite patikimai įvardinti paslaugos kainą.

3 Po darbų
Spauskite „I’m replacing the suspension“ 
(keičiu pakabą).

Įrašykite kliento duomenis
Pasirinkite keistinas detales ir simptomus.
Pridėkite keistinos ir pakeistos detalės atvaizdus 
(pasirinktinai)
Peržiūrėkite tekstinį pranešimą ir siųskite – tai 
nemokama ir bus parodyta, kad pranešimas yra 
iš Jūsų dirbtuvių.



kyb-europe.com

KYBSuspension

@KYBEurope

KYB-Europe

@KYBEurope

Išsamesniems mokymams, 
KYB siūlo kursus garažo 
darbuotojams internetu.

KYB technikų komandos mokymus 
galite užsisakyti paspaudę čia.

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



