Viszonteladói
képzés

KYB
Információk
A KYB a világ legnagyobb eredeti lengéscsillapító alkatrész beszállítója, aki a
gépjárműgyártó vállalatokat látja el.

89
telephely világszerte, ideértve a Japánban,
Spanyolországban és Csehországban lévő gyárakat is.

Hetente

1

millió lengéscsillapítót gyártunk eredeti, illetve
utángyártott alkatrészként.

A KYB Japán legnagyobb hidraulika-gyártója. A világhírű Bullet
Train vonatban, és számos repülőgépben, pl. a
Boeing 787 Dreamlinerben is a KYB technológiáját alkalmazzák.

90%

5

gépkocsiból

1

-et KYB lengéscsillapítókkal szerelnek

fel a gyártósoron standardként.

A KYB tekercsrugók 90%-a egy erre a célra épített
KYB gyárban készül.

KYB Termékek

Tekercsrugók

Az abroncsok mellett a felfüggesztés alkatrészei kritikus szerepet játszanak a
jármű működésében és kezelésében. A KYB a következő termékeket értékesíti
Európában:

Megtartják a jármű súlyát és
összenyomáskor elnyelik az útfelszínen
lévő döccenők vagy zökkenők okozta
erőt. A tekercsrugók fenntartják a
jármű helyes vezetési magasságát.

Kattintson ide és
“A felfüggesztés
belsejében” című
videónkban nézze
meg, hogyan
működnek az egyes
alkatrészek.

Lengéscsillapítók
Az út felszínén tartja az abroncsot, lehetővé
teszi a biztonságos kormányzást és fékezést.
Szabályozza a tekercsrugó visszapattanását,
kontrollált módon nyomja vissza azt a normál
hosszára.

Felfüggesztés szerelőkészlete
Lehetővé teszi a kormánykerék

Védőkészletek
Védik a lengéscsillapító tömítését a
portól és a szennyeződésektől. Párnaként
funkcionálnak, összenyomáskor védik a
felfüggesztést a lengéscsillapító fémtestének
és a Szerelőkészlet aljának érintkezésétől.

számára az abroncsok forgatását,
és egy gumipárnát biztosít az
alváz és a felfüggesztés között.

Minden KYB lengéscsillapító szigorú tesztelésen esik át
az optimális hatékonyság és biztonság érdekében. Ez a
következőket tartalmazza:

KYB Előállítás és
gyárak

AKÁR 10 MILLIÓ

A KYB 15 lengéscsillapító-előállító gyárral rendelkezik a világ minden táján,
amelyek heti szinten nagyjából 1 millió lengéscsillapítót állítanak elő eredeti,
illetve utángyártott alkatrészként. 3 gyár Európában található, illetve egy
tekercsrugó gyár is itt található.
A

KAMS

a KYB Europe legújabb

lengéscsillapító-előállító gyára, amely
eredeti lengéscsillapítókat gyárt Audi
és BMW gépjárművekhez, illetve
utángyártott alkatrészeket is előállít.
A

KYBSE Spanyolországban

működik, és eredeti lengéscsillapítókat
gyárt - főként Peugeot, Citroen, Opel/
Vauxhall és Renault járművekhez illetve
utángyártott alkatrészeket is előállít.

KMCZ

A
Csehországban működik,
és eredeti lengéscsillapítókat gyárt
- főként Suzuki, Toyota, Renault és
Nissan járművekhez illetve utángyártott
alkatrészeket is előállít.

A

KCME egy modern tekercsrugó-

gyár Csehországban, ahol a KYB K-Flex
tekercsrugók 90 %-át gyártják - éves
szinten körülbelül 3 millió darabot.

KOMPRESSZIÓS CIKLUS

5 MÉTER /
MÁSODPERC KOMPRESSZIÓS

TESZT-SEBESSÉG

AKÁR 300 KG
OLDALSÓ TERHELÉSI
ERŐNEK VANNAK KITÉVE

AKÁR 850 ÓRA

KORROZÍV SÓ

PERMETEZÉSI TESZT

AKÁR 4000 KG-OS
SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLAT

ALACSONY HŐMÉRSÉKLET

-40°C-IG
MAGAS HŐMÉRSÉKLET

100°C-IG

KYB Tesztelés
A KYB a Kashióban, Japánban lévő, erre
a célra felállított tesztpályán teszteli az új
termékeket. A 2011-ben épített, 35 millió
dolláros létesítményen több pálya található,
amelyeket kifejezetten a felfüggesztések és
kormányszerkezet-alkatrészek fejlesztéséhez
és teszteléséhez terveztek.

A “privát márkák” olcsóbbak lehetnek - de ez a megtakarítás
elvész, amikor a teljes hibás egységet ki kell cserélni.

Kattintson ide a
tesztpályánkról
készült videó
megtekintéséhez.

Az Európában értékesített KYB termékeknek át
kell menniük a járművekhez való megfelelőségi
és a vezetési teszteken is. A KYB Europe
Franciaországban található illesztési és
tesztelési központjában a gépjármű-emelők,
a műhelyberendezések teljes választéka és a
legújabb 3D geometria-ellenőrzési technológia
is megtalálható.

Miért ﬁzessen többet a KYB-ért?
Mivel a KYB eredeti alkatrészeket gyárt, biztos lehet abban,
hogy eredetit vagy még jobbat kap… sosem gyengébbet!

A KYB szakemberei megkeresik, hozzáigazítják és értékesítik
az alkatrészeket.

Európában a KYB garanciális rátája nagyjából 0,2%.

Sokkal nehezebb új ügyfeleket szerezni, mint fenntartani
ugyanazt a szintű üzleti kapcsolatot egy meglévő ügyféllel.
Miért kockáztassa egy visszatérő ügyfél elvesztését azzal,
hogy olyan hasonló terméket ad, amelyet nem ismer vagy
amelyben nem bízik meg?
Az általunk képviselt minőséget egyszerű elmagyarázni
az ügyfeleknek. A KYB már több mint 80 éve a hidraulika
szakértője, és a világ legnagyobb járműgyártóinak
beszállítója.

KYB eredeti és utángyártott alkatrészek
A KYB eredeti és utángyártott lengéscsillapítókat is gyárt. Csak egy
különbség van a kettő között:
Kis mértékű eltérés tapasztalható a szelepek hangolásában. Ez azért van,
mert az utángyártott KYB termékeket régebbi járművekbe tervezték, azaz
az új lengéscsillapító régebbi kormányzási és felfüggesztési alkatrészek
közé lesz beépítve. Ennek kompenzálása érdekében ﬁnomhangoltuk az
utángyártott KYB lengéscsillapítók szelepeit.
A felhasznált anyagok, a minőségellenőrzési eljárások és a használt
gépek ugyanazok, mint az eredeti alkatrészek esetén. Az utángyártott
KYB termékek ezért optimális minőségűek, amelyet a gépjárműgyártók
megkövetelnek, ugyanakkor az utángyártott terméket kereső vevők
igényeit is kiszolgálják.

KYB Lengéscsillapítók
A KYB-nél több mint 4000 fajta lengéscsillapító érhető el több típus esetén.
Minden típus különböző technológiát alkalmaz, és úgy tervezték meg, hogy
segítsen eldönteni, melyik technológia a lehető legjobb az ügyfél számára.
Az összes KYB lengéscsillapítóra 2 év korlátlan jótállás vonatkozik, mely a
felszerelés napjától lép életbe.
A lengéscsillapítók kritikus fontosságúak a biztonság érdekében. Elegendő
egyetlen elhasználódott lengéscsillapító ahhoz, hogy a megállási távolság 50
km/h/30 mph esetén akár két méterrel növekedjen.

KYB Premium
Olaj ikercsöves egység.
Elérhető bordákként, lengéscsillapítóként és
patronként gépkocsikhoz, 4x4 és LCV modellekhez.
Cserealkatrész járművekhez eredeti olajos
alkatrésszel, az eredeti alkatrésznek megfelelő
teljesítmény helyreállításához.
Alkatrészszám-előtagok: 44xxxx: Lengéscsillapító
66xxxx: Patron
63xxxx: Borda

KYB Excel-G

Gáz ikercsöves egység.
Elérhető bordákként, lengéscsillapítóként és patronként
gépkocsikhoz, 4x4 és LCV modellekhez.
Cserealkatrész járművekhez eredeti gázos alkatrésszel,
vagy az eredeti olajos alkatrész modernizálásához.
A legnépszerűbb opció eredeti alkatrészek szintjén, a
járművek 85 %-ába beszerelve.
Alkatrészszám-előtagok: 34xxxx: Lengéscsillapító
36xxxx: Patron
23/33xxxx: Borda

KYB Gas-A-Just
Egycsöves gáz lengéscsillapító.
Elérhető gépkocsik és 4x4 modellek esetén.
Cserealkatrész járművekhez eredeti egycsöves gázos
alkatrésszel, vagy az eredeti ikercsöves alkatrész
modernizálásához.
Az egycsöves kialakítás reszponzívabb, és megnövelt
vezérlést biztosít. Nagyobb teljesítményű egység.
Alkatrészszám-előtagok: 55xxxx: Lengéscsillapító

KYB Ultra-SR
Nagy nyomású ikercsöves/egycsöves gázos egység.
Elérhető bordákként, lengéscsillapítóként és patronként
sportautókhoz és nagy terhet vontató gépjárművekhez.
Modernizálási alkatrész sportautókhoz eredeti
hagyományos gázos vagy egycsöves egységű
alkatrészekkel.
Az egység csillapítási ereje nagyobb, ezáltal a megtartás
és a kormányzás reszponzívabb.
Alkatrészszám-előtagok: 24xxxx: Egycsöves lengéscsillapító
35xxxx: Ikercsöves lengéscsillapító
32xxxx: Borda
37xxxx: Patron

KYB AGX Range
Beállítható ikercsöves gázos egység. 4 vagy 8 beállítás a
tárcsás egységgel vagy a dugattyúrúd tetején.
Elérhető bordákként, lengéscsillapítóként és patronként
sportautókhoz.
A csillapítási erő leszerelés nélkül módosítható.
Alkatrészszám-előtagok: 76xxxx: Patron
74xxxx: Lengéscsillapító
73xxxx: Borda

A Lengéscsillapító belsejében
Ikercsöves és Egycsöves

Excel-G
Ikercsöves

Az ikercsöves lengéscsillapítóban két
henger található: egy külső és egy
belső henger.

Gas-A-Just
Külső henger

Ezek olajat és nyomás alatt lévő gázt
tartalmaznak. A szükséges ellenállás
létrehozásához az olaj több,
pontosan kalibrált szelepen keresztül
a belső csőből a külsőbe halad.
Ez a legnépszerűbb eredeti alkatrész
opció, viszont extrém körülmények
között vagy erőteljes vezetés esetén
az olaj és a gáz keveredhet, ezáltal a
teljesítmény gyengülhet. Javasoljuk
az egycsöves egység cseréjét, ha az
ügyfél hasonló módon vezet.
A gáz egy, nagyjából 2,5 bar nyomás
alatt álló ikercsöves egység.

Szeretné megtekinteni a lengéscsillapító belsejét működés
közben? Kattintson ide.

Egycsöves

Egyetlen henger

Az egycsöves lengéscsillapítóban
kettő helyett csupán egy nagy henger
található.
A gázt és az olajat egy lebegő dugattyú
ﬁzikailag különválasztja, tehát nem áll
fenn az átszellőzés kockázata.
A nagyobb dugattyúszelep szélesebb
területű nyomást eredményez, ezáltal a
csillapítási erő precízebb, reszponzívabb.

Belső henger

Az egycsöves egységben lévő gáz
nyomása 25-30 bar közötti.

Dugattyúszelep

Lebegő dugattyú
Olaj

Olaj

Gáz

Gáz

KYB tekercsrugók
Állandó szélességű vagy
kúpos vezeték
Észrevehette, hogy egyes miniblokk (ovális) tekercsrugók
esetén a KYB választási lehetőséget kínál: hengeres
vezetékes vagy kúpos vezetékes kialakítás.

Kúpos vezeték

RJ

Az alkatrészszámok RJ kóddal
kezdődnek.
A rugó végéhez közeledve a vezeték
elvékonyodik, ezért a tekercs
simábban préselődik össze.
Minél nagyobb a döccenő, annál
jobban összepréselődik a rugó,
ezért kapta a “progresszív”
besorolást.
Ez a kialakítás megfelel az OE
rugónak, amely a járműben van.

Állandó szélességű vezeték

RX

Az alkatrészszámok RX kóddal
kezdődnek.
A vezeték szélessége állandó
átmérőjű, így a rugó egyszerre,
egyenletesen préselődik össze, ezért
“lineáris” besorolású.
Ez az opció versenyképes árú,
utángyártott alternatíva.

Számos konkurensünk csak állandó szélességű vezetékes, utángyártott
tekercsrugót kínál, viszont a KYB az állandó szélességű és a kúpos vezetékes
kialakítás teljes választékát elérhetővé teszi.
A két típus teljesen különböző módon viselkedik, ezért soha nem szabad
azokat vegyesen felszerelni egyetlen tengelyre.

Oldalterhelésű rugók
A rengeteg modern gépjárműben megtalálható oldalterhelésű rugók másnéven banánrugók,- kissé különböznek a párhuzamos rugóktól, mivel
enyhén hajlítottak. Ez felszereléskor gyakran okozhat zavart.

A gépjármű teljes tömege
alatt az oldalterhelésű rugó
egyenesen fog összenyomódni.
Az évekig tartó összenyomás után
az eredeti rugó egyenesebbnek
fog tűnni, mint a csererugó.

Ha az új, összenyomott rugó
kifelé hajlik, és úgy tűnik, mintha a
kerékdobhoz dörzsölődne, akkor a
rugó nincs a megfelelő pozícióban
felszerelve.

Beszereléskor a rugó kifelé hajló
részét a kompresszor belseje felé
helyezze be.

KYB szerelőkészletek

KYB védőkészletek

A szerelőkészlet a jármű felfüggesztési rendszerének alapvető fontosságú
része. Ezek egy gumipárnát biztosítanak az alváz és a felfüggesztés között,
amely a rezgés elnyelésével segít csökkenteni a felfüggesztésre ható nyomást.

A védőkészletek egy rugóütközőből és egy porköpenyből állnak.

Továbbá található bennük egy csapágy, amely lehetővé teszi, hogy a
kormánykerék elforgassa a felfüggesztés oszlopát és a kereket. Lehetővé
teszi, hogy felengedés után a kormánykerék visszatérjen a normál, egyenes
pozíciójába.

Gumipárna

Csapágy

A szerelőkészletek éppolyan keményen dolgoznak, mint a lengéscsillapítók.
Az egyenletes kormányzás és az utas kényelmének biztosítása érdekében
a szerelőkészletet a lengéscsillapítóval és a rugókkal egyidőben ajánlott
kicserélni.
A KYB a szerelőkészletek széles választékát kínálja - ez tartalmazza a
szereléket, a csapágyat és az összes anyát, illetve a további tartozékokat.
Ezeknek az alkatrészszáma mindig “SM” kóddal kezdődik. Ügyeljen arra,
amikor a konkurencia termékeivel hasonlítja össze ezeket, mivel azok
gyakran nem tartalmazzák a teljes készletet.
A KYB limitált alkatrész-készleteket is kínál arra az esetre, amikor nincs
szükség a teljes készlet cseréjére. Ezek az alkatrészszámok mindig “MB”
kóddal kezdődnek, és csak a csapágyat tartalmazzák.

Rugóütköző

Porköpeny

Azokban a pillanatokban,
amikor a dugattyúrudak
teljesen be vannak nyomva,
a rugóütköző párnaként
szolgál az “alacsony szintre
esés” megakadályozása
érdekében”

Védi az olajtömítést és a
dugattyúrudat az úttesten
lévő szennyeződésektől,
illetve a portól, jégtől/
hólétől, és a korrozív sótól.

Minden KYB védőkészletet párban szállítunk. Ezeket mindig ki kell cserélni
a lengéscsillapító cseréjekor, ezzel védve és meghosszabbítva annak
élettartamát.

!

Értékesítési tipp:

Lengéscsillapítók értékesítésekor
tegye fel a kérdést: “Mennyi ideig szeretné megtartani ezt a
járművet?”, mivel a védőkészletek viszonylag alacsony árért
cserébe jelentősen meghosszabbítják az új lengéscsillapítók
élettartamát.

A megfelelő KYB
alkatrész megtalálása
Három különböző módon keresheti meg a megfelelő KYB alkatrészt:

1

2

KYB katalógus

TecDoc

3
Online katalógus

KYB
Suspension Solutions
A KYB számos eszközt tesz elérhetővé a viszonteladók és a műhelyek
támogatásához.

360°-os termékképek
A KYB bordák és félbordák 3D nézetei elérhetőek a KYB
weboldalán. A felhasználó forgathatja és nagyíthatja a képeket,
és összehasonlíthatja azokat a cserélni kívánt alkatrésszel. A
részletek összehasonlításának lehetősége segít biztosítani,
hogy a megfelelő alkatrészt rendeljék meg az adott munkához,
ezzel növekszik a hatékonyság, és csökken a visszaküldendő
alkatrészek száma.

A KYB két különböző
katalógust biztosít: egyik
a lengéscsillapítókat, a
szerelőkészleteket és
a védőkészleteket, a
másik a tekercsrugókat
tartalmazza.

A KYB hivatalos,
A-besorolású
adatszolgáltató
a Műszaki
dokumentációhoz.

Elérhető a
www.kyb-europe.com
oldalon vagy a KYB
Felfüggesztési
megoldások
alkalmazásban.

Kattintson ide további információért

KYB Suspension Solutions App
A KYB ingyenes alkalmazását kifejezetten a szakemberek
számára

tervezték

a

járművekhez

tartozó

alkatrészek

azonosítása, illetve a cserealkatrész értékesítése céljából, az
elhasználódott felfüggesztés-alkatrészeket használó járművek
esetében.

Fitting Videos
A KYB videótárában több mint 130 szerelési videó érhető el a
YouTube-on - ezek nézettsége meghaladja az 5 milliót! Alkatrészspeciﬁkus videók, amelyek között a nehezen beszerelhető
alkatrészeket is bemutatjuk.

Kattintson az egyes képekre a támogatási eszköz eléréséhez.

A további alapos oktatási
tapasztalatszerzés érdekében
a KYB online tréningeket kínál a
műhelyek számára.
Kattintson ide, ha szeretne
tréningre jelentkezni a KYB
műszaki csapatának egyik
tagjához.

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

