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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.

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.

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

AKÁR 10 MILLIÓ
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

Lengéscsillapítók

Lengéscsillapítók
A lengéscsillapítók nyomják le a jármű kerekeit az úttestre, ezzel lehetővé
téve a biztonságos kormányzást és fékezést. A lengéscsillapító szabályozza
a tekercsrugó visszapattanását, visszanyomja azt az eredeti hosszára, ezzel
stabilan és biztonságosan tartja a járművet az úttesten.

Miért fontosak ezek?
Mivel ezek felelősek a jármű kerekei
és az úttest közötti érintkezés
fenntartásáért, a lengéscsillapítók
kritikus fontosságúak a közúti
biztonság tekintetében. Megfelelő
tapadás nélkül előfordulhat, hogy
a jármű nem tud biztonságosan
megállni.
Elegendő egyetlen elhasználódott
lengéscsillapító, és a megállási
távolság 50 km/h/30 mph esetén
akár két méterrel is növekedhet.
Ez jelentheti a különbséget a
biztonságos megállás és egy veszélyes baleset között.

A KYB azt ajánlja, hogy 80.000 km-enként cserélje ki a
lengéscsillapítókat.
A KYB videójában megmagyarázza, miért fontos kicserélni
az elhasználódott lengéscsillapítókat. Kattintson ide a videó
megtekintéséhez.

Miért kell kicserélni ezeket?
A lengéscsillapítók belsejében szelepek vannak, amelyek
segítenek létrehozni szükséges ellenállást, amikor az olaj
áthalad azokon.
80.000 km után a folyadék több mint 75 millió alkalommal
haladt át ezeken a szelepeken, ezzel azok fokozatosan
elkoptak, miáltal több folyadék haladhat át rajtuk, ezzel a
lengéscsillapító hatékonysága csökken.
Ez a fokozatos kopás megnehezíti a gépjárművezetők számára
azt a pillanatot, amikor a lengéscsillapítót le kell cserélni.

Az elhasználódott lengéscsillapítók jellemzői
A fokozatos kopás miatt fontos, hogy a szakemberek felismerjék a
lengéscsillapítók elhasználódásának jeleit. Ha egy ügyfél az alábbiak
egyikéről tesz említést, akkor lehetséges, hogy a lengéscsillapítók
elhasználódtak, és azok cseréje szükséges:

A kormánykerék
rezeg

A motorházrész
fékezéskor pattog

A gumiabroncsok
kopása egyenetlen

Leesés
alacsonyabb
szintre

Oldalra csúszás
oldalszélben

Durva
vezetés

A jármű
dőlése

Ugrálás

Hogyan ellenőrizhető az elhasználódott
lengéscsillapító: Tesztvezetés
A járművek tesztvezetése (főként a 80.000 km-nél / 50.000 mérföldnél
hosszabb utat megtett járművek esetén) jó módszer a felfüggesztés
problémáinak ellenőrzésére, és segíthet magyarázatot adni a járművezető
által tapasztalt problémákra.
Válasszon ki egy 3 perces, 1,5 km hosszú útvonalat a műhelyhez közel, amely
csendes, és ahol többször is el tud haladni. A sebesség ne haladja meg az
50 km/ó értéket. A következő tulajdonságokkal rendelkező utat keressen:

Olyan út, amelyen
döccenők vannak

Olyan út, ahol
biztonságosan le
tud fékezni

Olyan út, ahol fel
tud gyorsítani

Olyan út, ahol
biztonságosan
tud kanyarodni

Ha megtalálta a megfelelő utat, fontos, hogy az alábbi tünetekre ﬁgyeljen:

Zajok, a kormánykerék rezgése, és rendellenes viselkedés
kormányzáskor.

A jármű túlzott dőlése sávváltáskor/kanyarodáskor.

Fékezéskor referenciaként használja azt az egyenest, ahol
a műszerfal és a szélvédő találkoznak, így ellenőrizheti,
leállásig hányszor pattan fel a jármű. Egynél többször nem
szabadna felpattannia. A hátsó ablakban jól ellenőrizheti a
lesüllyedést a gyorsításnál.

Amikor visszatér a műhelybe, zárjon ki minden más tényezőt,
pl. a leengedett gumiabroncsot, a gyenge/törött rugókat,
vagy a túlzott mozgást a felfüggesztés alkatrészeiben, pl.
a gömbcsuklókban vagy a csapágyakban.

KYB Lengéscsillapítók

Gyorsításkor a jármű hátsó része lesüllyed.

Vészfékezéskor az autó motorházánál pattog.

Durva vezetés a döccenőkkel tarkított útburkolaton/
döccenőkön áthaladáskor.

A KYB több mint 4000 lengéscsillapítótípust gyárt különböző típusokban, pl.
kétcsöves, egycsöves, olaj, gáz. Ezek mindegyikére 2 év garanciát vállalunk.
További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba KYB viszonteladójával.

Tekercsrugók
A tekercsrugók a jármű súlyát tartják meg, összenyomáskor elnyelik az
útfelszínen lévő döccenők vagy zökkenők okozta erőt. A tekercsrugók
fenntartják a jármű helyes vezetési magasságát. Ezeket mindig párban
kell kicserélni.

Miért fordul elő gyakran a tekercsrugók törése?
Számos oka lehet a tekercsrugók eltörésének, például:

Európában gyakoriak a sebességcsökkentő bordák, évről
évre többet telepítenek ezekből.

Számos európai országban az utak állapota rosszabb, mint
valaha.

A járműveknek szigorú károsanyag-kibocsátási előírásoknak
kell megfelelniük, így a lehető legkönnyebbnek kell lenniük.
Ennek eredményeképpen a gyártók a jármű minden
részén igyekeznek csökkenteni a súlyt. A tekercsrugók
is megszenvedték a méret- és súlycsökkentést, ezáltal
gyengébbekké váltak, és gyakrabban eltörnek.

Tekercsrugók

Sok országban sózzák a jeges felületű utakat. Ha a tekercsrugó
külső bevonata (az útról származó szennyeződés miatt)
megsérül, és a fém károsodásnak van kitéve, a só korrodálja
azt, és meggyengíti a rugót. A víz szintén bejuthat a réseken,
és korrodálhatja a fémet - ez télen rosszabb, mivel a réseken
át bejutó víz megfagy, térfogata nő, és ezzel a rések és
repedések is növekednek.

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.

Rugóütköző
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.

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

Porköpeny
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 KYB biztosítja mindazon szerszámokat, amelyeket kifejezetten felfüggesztés
alkatrészeinek könnyebb és gyorsabb felszereléséhez fejlesztettek ki.

Szerelési videók
A KYB szerelési videókat biztosít azon járművekhez,
amelyeknél a felfüggesztés felszerelése bonyolult. Ezeket
a videókat már több mint 5 millió alkalommal nézték meg.

Virtuális valóság
A KYB több virtuális valóság videót is elérhetővé tett, ezek
bemutatják az elhasználódott felfüggesztéssel történő
vezeték veszélyeit.

QR kódok
Egyes KYB lengéscsillapítókon található, villáskulcsot
és QR-kódot tartalmazó címke - ennek beolvasásával
hozzáférhet a vonatkozó felszerelési utasításokhoz és
videókhoz.

360°-os képek

KYB
Suspension Solutions

A KYB rendelkezik a 360°-os képek leggazdagabb
kollekciójával az európai utángyártási piacon. Ezzel
biztosítjuk, hogy már első alkalommal a megfelelő
alkatrészt válassza ki, ezzel időt takaríthat meg a
műhelyben, és csökkentheti a visszaküldendő alkatrészek
mennyiségét.

Kattintson ide a KYB Támogatási területének megnyitásához,
és a további információk eléréséhez.

KYB
Suspension Solutions App
A KYB kifejlesztett egy alkalmazást, amely az App Store vagy a Google
Play áruházakból tölthető le. Ez az alkalmazás segíti a szakembereket a
felfüggesztés alkatrészeinek felszerelésekor, és felhívja a járművezetők
ﬁgyelmét az elhasználódott lengéscsillapítókkal történő vezetés veszélyeire.
Az alkalmazáson keresztül kapott információkat a saját logójával testre
szabhatja. Minden funkciót úgy terveztek, hogy a munka minden fázisában
segítséget nyújtson:
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A munkavégzés alatt
Kattintson ide: “Felfüggesztési munkára készülök”.
Adja meg a regisztrációs számot, a jármű
gyártmányát vagy a jármű azonosítószámát (VINszám). Ezzel hozzáférhet a következőkhöz:

Szerelési videók

Szerelési útmutatók

Alkatrészszámok

Továbbá megismerheti a becsült időt, amely a munka elvégzéséhez
szükséges, ezzel megbízhatóan kalkulálhatja az árakat.

A munkavégzés előtt
Amikor egy ügyfél esetén a
felfüggesztés cseréje szükséges,
kattintson a “tájékoztassa ügyfélét, hogy
a felfüggesztést cserélni kell”

Adja meg az ügyfél adatait.
Válassza ki a hibás alkatrészeket és a tapasztalt
problémákat.
Mellékelje a hibás alkatrészről készült képet (opcionális).
Nézze meg a szöveges üzenet előnézetét, és küldje el
az üzenetet - ezek ingyenesek, és a műhely nevében
lesznek továbbítva.

A szöveg egy jelentést tartalmaz. Ez a jelentés a
műhely nevében lesz elküldve, és:
Tartalmazza a szakember által bevitt összes információt.
Feltünteti a felfüggesztés cseréjének előnyeit.
“Hívás” gomb - rákattintva közvetlenül a műhely számát
hívják.
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A munkavégzés után
Kattintson ide: “Cserélem a felfüggesztést”.
Adja meg az ügyfél adatait.
Válassza ki a hibás alkatrészeket és a
tapasztalt problémákat.
Mellékeljen előtte-utána képet (opcionális)
Nézze meg a szöveges üzenet előnézetét, és
küldje el az üzenetet - ezek ingyenesek, és a
műhely nevében lesznek továbbítva.

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

