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Informații
KYB
KYB este unul dintre cei mai mari furnizori de amortizoare din lume ca şi echipare
originală (OE) pentru producătorii de vehicule.

1 milion
de amortizoare sunt produse în ﬁecare săptămână pentru
OE și aftermarket.
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KYB este cel mai mare producător din Japonia în domeniul

de baze în întreaga lume, dintre care fabrici în Japonia, în

Train și de multe avioane, inclusiv Boeing 787 Dreamliner.

hidraulicii. Tehnologia KYB este utilizată de faimosul Bullet

Spania și în Republica Cehă.
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90%

din

autovehicule ce ies de pe linia de producție au montate

din arcurile elicoidale KYB sunt produse într-o fabrică KYB

amortizoare KYB ca dotare standard.

dedicată producției de arcuri.

Produse KYB

Arcuri elicoidale

Alături de anvelope, componentele suspensiei joacă un rol esențial în modul
în care un vehicul este operat și manevrat. În întreaga Europă, KYB furnizează
următoarele produse:

Suportă greutatea unui vehicul și se
comprimă pentru a absorbi orice denivelări
de pe suprafața drumului. Arcurile elicoidale
mențin, de asemenea, înălțimea corectă de

Faceți clic aici pentru
a vedea modul în care
funcționează ﬁecare
componentă în
Video-ul „În interiorul
suspensiei”

deplasare a vehiculului.

Amortizoare
Păstrează anvelopele în contact cu șoseaua,
permițând manevrarea și frânarea în siguranță.
Funcționează pentru a regla mișcarea unui
arc elicoidal, împingându-l înapoi la lungimea
normală într-un mod controlat.

Kituri de montare
Permit volanului să rotească
anvelopele și sunt un tampon

Kituri de protecție
Oprește praful și murdăria protejând
garnitura amortizorului. Acționează ca un
tampon, protejând suspensia de contactul
dintre corpul metalic al amortizorului și
partea inferioară a kitului de montare
atunci când este comprimat.

de cauciuc între șasiu și
suspensie.

Producția și fabricile KYB
KYB are 15 fabrici de amortizoare în întreaga lume, producând aproximativ 1
milion de amortizoare pe săptămână pentru OE și aftermarket. Trei dintre aceste
fabrici sunt situate în Europa, precum și o fabrică pentru arcurile elicoidale.

KAMS este cea mai nouă
fabrică de amortizoare KYB din
Europa, construită pentru a produce
amortizoare OE pentru Audi și BMW,
precum și pentru piața aftermarket.

Toate amortizoarele KYB sunt supuse unor teste
riguroase pentru a asigura eﬁciență și siguranță
optime. Acestea includ:

PÂNĂ LA 10 MILIOANE

DE CICLURI DE COMPRESIE

VITEZE DE TESTARE

A COMPRESIEI DE
5 METRI PE SECUNDĂ
FORȚE DE ÎNCĂRCARE

KYBSE

are sediul în Spania și
produce amortizoare OE - în special
pentru Peugeot, Citroen, Opel /
Vauxhall și Renault, precum și
pentru piața aftermarket.

KMCZ are sediul în Republica
Cehă și produce amortizoare OE,
în special pentru Suzuki, Toyota,
Renault și Nissan, precum și pentru
aftermarket.

LATERALE APLICATE
DE PÂNĂ LA 300 KG
PÂNĂ LA 850 DE ORE

DE TESTE PENTRU
COROZIUNE CU SARE

TESTE DE REZISTENȚĂ
DE PÂNĂ LA 4.000 KG
TEMPERATURI DE ÎNGHEȚ

KCME

este o fabrică de arcuri
elicoidale de ultimă generație din
Republica Cehă, unde se produc 90%
din arcurile elicoidale KYB K-Flex aproximativ 3 milioane pe an.

DE PÂNĂ LA -40°C
TEMPERATURI RIDICATE

DE PÂNĂ LA 100°C

Testarea KYB
KYB testează produsele noi pe o pistă de testare
special construită în Kashio, Japonia. Construită
în 2011, această facilitate de 35 de milioane de
dolari are mai multe piste proiectate special pentru
dezvoltarea și testarea componentelor suspensiei
și direcției.

„Mărcile private” pot ﬁ mai ieftine - dar economisirea se
pierde atunci când trebuie să înlocuiți o unitate defectă.
Faceți clic aici
pentru a viziona un
videoclip despre
pista noastră de
testare

Produsele KYB vândute în Europa trebuie să treacă
un test de montare și anduranță a vehiculului.
KYB Europe are un centru de montare și testare în
Franța, care include elevatoare pentru vehicule, o
gamă completă de echipamente de service și cea
mai recentă tehnologie de veriﬁcare a geometriei
3D.

De ce să plătești mai mult pentru KYB?
Deoarece KYB este un furnizor OE, puteți ﬁ sigur că
restaurați caracteristicile versiunii originale sau mai mult ...
niciodată mai puțin!

KYB oferă tehnicienilor asistență pentru identiﬁcarea,
montarea și vânzarea produselor sale.

Rata garanției KYB în Europa este de aproximativ 0,2%.

Este mult mai greu să câștigi un client nou decât să
păstrezi același nivel de afaceri cu un client actual. De ce
să riști să pierzi un client ﬁdel prin montarea unui produs pe
care nu-l cunoști sau nu ai încredere?
Calitatea noastră este ușor de explicat clienților dvs. KYB
este expert în hidraulică de peste 80 de ani și este furnizor
pentru unii dintre cei mai mari producători de vehicule din
lume.

KYB OE vs Aftermarket
KYB produce amortizoare atât pentru OE, cât și pentru aftermarket. Există
o singură diferență între cele două:
Există o ușoară diferență în reglarea supapelor. Acest lucru se datorează
faptului că produsul aftermarket KYB este montat pe mașinile mai vechi,
ceea ce înseamnă că noul amortizor va ﬁ montat printre piesele de direcție
și suspensie mai vechi. Supapele de pe amortizoarele KYB aftermarket
sunt reglate ﬁn pentru a compensa acest lucru.
Materialele utilizate, procedurile de control al calității și mașinile utilizate
rămân aceleași ca și pentru OE. Prin urmare, produsul KYB aftermarket
păstrează calitatea optimă cerută de producătorii de vehicule, dar este
reglat pentru a satisface nevoile clientului de pe piața aftermarket.

Amortizoare KYB

KYB Gas-A-Just

KYB are peste 4.000 de amortizoare disponibile pe mai multe game. Fiecare
gamă oferă un tip diferit de tehnologie și este concepută pentru a vă ajuta să
decideți ce tip de tehnologie este cel mai potrivit pentru clientul dvs. Toate
amortizoarele KYB au o garanție nelimitată de 2 ani de la data montării.

Înlocuire pentru vehicule OE monotubulare pe gaz sau
upgrade pentru OE bitubulare.

Amortizoarele sunt esențiale pentru siguranță. Cu un singur amortizor uzat,
distanța de oprire la 30 mph / 50 km / h poate crește cu până la doi metri.

KYB Premium

Monotubular, gaz.
Disponibil pentru mașini 4x4.

Designul Monotube este mai receptiv și oferă control
suplimentar. Performanță ridicată.
Prefixe coduri: 55xxxx : Amortizor

KYB Ultra-SR
Gaz cu presiune ridicată, monotubulare şi bitubulare.

Bitubular, ulei

Disponibil ca și amortizor tip MacPherson, standard și
tip cartuș pentru mașini sport sau pentru vehicule ce
tractează.

Disponibil ca și amortizor tip MacPherson,
standard și tip cartuș pentru mașini, 4 x 4 și LCV.

Upgrade pentru vehicule sport cu OE pe gaz sau
monotubulare.

Înlocuire pentru vehicule OE pe ulei, restabilește
performanța OE.

Forță de amortizare mai puternică, permițând o manevrare
și o direcție mai receptive.

Prefixe coduri: 44xxxx : Amortizor standard
66xxxx : Cartuș
63xxxx : Amortizor tip MacPherson

Prefixe coduri: 24xxxx : Amortizoare monotubulare
35xxxx : Amortizoare bitubulare
32xxxx : Tip MacPherson
37xxxx : Cartuș

KYB Excel-G
Bitubular, gaz
Disponibil ca amortizor tip MacPherson, standard și tip
cartuș pentru mașini, 4 x 4 și LCV.
Înlocuire pentru vehicule OE pe gaz, sau upgrade pentru
cele OE pe ulei.
Cea mai populară opțiune la nivel OE, aplicată la 85%
din mașini.
Prefixe coduri: 34xxxx : Amortizor standard
36xxxx : Cartuș
23/33xxxx : Amortizor tip MacPherson

KYB AGX Range
Bitubular, gaz, reglabil. 4 sau 8 reglaje, fie prin intermediul
unui cadran pe unitate, fie pe partea superioară a tijei
pistonului.
Disponibil ca amortizor tip MacPherson, standard și tip
cartuș suporturi, șocuri și cartușe pentru mașinile sport.
Forța de amortizare poate fi ajustată fără înlocuire.
Prefixe coduri: 76xxxx : Cartuș
74xxxx : Amortizor standard
73xxxx : Tip MacPherson

În interiorul unui amortizor
Bitubular vs Monotubular

Excel-G

Gas-A-Just

Bitubular

Un amortizor cu două tuburi are
doi cilindri; un cilindru exterior și un
cilindru interior.

Monotubular
Cilindrul exterior

Acestea conțin atât ulei, cât și gaze
sub presiune. Rezistența necesară
este creată de trecerea uleiului de la
tubul interior la exterior printr-o serie
de supape atent calibrate.
Aceasta este cea mai populară
alegere OE, cu toate acestea, în
condiții extreme sau condus agresiv,
uleiul și gazul se pot amesteca,
rezultând o pierdere de performanță.
Dacă clientul conduce în condiții
extreme sau în mod agresiv, vă
recomandăm să faceți upgrade la
monotubular dacă este posibil.
Gazul dintr-un amortizor bitubular
are o presiune de aproximativ 2,5
bari.

Doriți să vedeți interiorul unui amortizor în acțiune? Click aici.

Cilindrul

Un amortizor monotubular are
doar un cilindru mare, în loc de
două.
Gazul și uleiul sunt separate ﬁzic
de un piston plutitor, deci nu există
risc de aerare.

Cilindrul interior

O supapă cu piston mai mare
înseamnă o zonă mai mare
de presiune, oferind o forță de
amortizare mai precisă și mai
receptivă.

Supapa cu piston

Gazul dintr-o unitate monotub are
o presiune cuprinsă între 25 și 30
de bari.

Piston plutitor

Ulei

Ulei

Gaz

Gaz

Arcuri elicoidale KYB

Mulți dintre concurenții noștri oferă doar arc constant, în timp ce KYB oferă o
gamă completă: cu spiră constantă și variabilă.

Constant vs Spiră variabilă

Cele două variante se comportă în moduri complet diferite. Din acest motiv,
nu trebuie montate niciodată pe aceeași axă.

Este posibil să ﬁ observat că pentru unele arcuri
elicoidale mini-block (formă ovală), KYB oferă o alegere:
un design cu spiră constantă sau variabilă.

Spiră variabilă

RJ

Codurile care încep cu RJ.
Sârma devine mai subțire spre
sfârșitul arcului, astfel încât
spirele se comprimă bine una cu
cealaltă.
Cu cât denivelarea este mai
mare, cu atât arcul se comprimă
mai mult, de unde și clasiﬁcarea
sa ca și „progresiv”.
Acest design este la fel cu arcul
OE care va ﬁ pe vehicul.

Spiră constantă

RX

Codurile care încep cu RX.
Spira are un diametru constant,
astfel încât arcul se va comprima
uniform în același timp, de unde și
clasiﬁcarea ca și „liniar”.
Această opțiune este o alternativă
competitivă la preț pentru
aftermarket.

Arcuri cu sarcină laterală
Utilizate pe multe mașini moderne, arcurile cu sarcină laterală - altfel
cunoscute sub numele de arcuri „tip banane” - arată ușor diferit de arcurile
paralele, deoarece acestea sunt ușor curbate.

Odată plasat sub toată greutatea
mașinii, arcul cu sarcină laterală
se va comprima drept. După ani
întregi de comprimare dreaptă,
arcul original pare mult mai drept
decât înlocuitorul.
Dacă noul arc comprimat încă se
îndoaie spre exterior și se pare că se
va freca de aripa roții, atunci arcul nu
a fost instalat în poziția corectă.
La montare, orientați partea arcului
care se îndoaie spre exterior, către
interiorul presei de arcuri.

Kituri de montaj KYB

Kituri de protecție KYB

Kiturile de montare sunt o componentă vitală într-un sistem de suspensie a
vehiculelor. Acestea prin tamponul de cauciuc dintre între șasiu și suspensie
contribuie la reducerea stresului pe suspensie prin absorbția vibrațiilor.

Kiturile de protecție cuprind un opritor (tampon) și o protecție împotriva
prafului.

Acestea includ, de asemenea, un rulment care permite volanului să rotească
ansamblul suspensiei și roțile. Se asigură că volanul revine la poziția dreaptă
naturală dacă este eliberat.

Opritorul
Protejează la atingerea
cursei maxime a pistonului

Tampon de cauciuc

Rulment

Kiturile de montaj funcționează în condiții la fel de grele ca și amortizoarele.
Pentru a asigura o direcție lină și confortul pasagerilor, kiturile de montaj
trebuie înlocuite în același timp cu amortizoarele și arcurile.
KYB oferă o gamă completă de kituri de montaj - aceasta înseamnă că sunt
incluse suportul, rulmentul și toate piulițele, șuruburile și alte piese adiționale.
Codul acestora începe întotdeauna cu „SM”. Aveți grijă când le comparați cu
un produs concurent, deoarece mulți dintre ei nu vor oferi setul complet.
KYB oferă acum, de asemenea, o gamă limitată de seturi de piese pentru
cazul în care nu este necesar unul complet. Codurile pentru acestea încep
întotdeauna cu „MB” și conțin doar rulmentul.

Protecția
împotriva prafului
Protejează garnitura de
ulei și tija pistonului de
resturile întâlnite pe drum
precum și de praf, gheață
și sare corozivă.

Toate kiturile de protecție KYB sunt furnizate în perechi. Acestea trebuie
întotdeauna înlocuite la înlocuirea amortizorului, pentru a-i proteja și prelungi
durata de viață.

!

Sfat de vânzare:

Când vindeți amortizoare, întrebați
„cât timp doriți să vă păstrați mașina?” deoarece seturile de
protecție vor prelungi durata de viață a noilor amortizoare
pentru un cost relativ mic.

Identiﬁcarea codului
KYB corect

KYB
Suspension Solutions
KYB are la dispoziție o serie de instrumente de suport, concepute special
pentru a ajuta distribuitorii și atelierele auto.

Există trei moduri diferite în care puteți găsi codul KYB corect:

1

2

3

Catalog KYB

TecDoc

Catalog online

KYB este un furnizor
oﬁcial de date
A-Rated pentru
TecDoc.

Disponibil pe www.
kyb-europe.com
sau în Aplicația KYB
Suspension Solutions.

KYB are două cataloage
diferite: unul pentru
amortizoare, kituri
de montaj și kituri de
protecție și celălalt
pentru arcuri elicoidale.

Clic aici pentru mai multe informații

Imagini de produs la 360°
Amortizoarele tip MacPherson KYB sunt disponibile pentru
vizualizare în 3D pe site-ul web KYB. Utilizatorul poate roti
și mări imaginea și se poate compara cu unitatea înlocuită.
Compararea în detaliu asigură alegerea codului corect
pentru lucrare, sporind eﬁciența și reducând retururile.

KYB Suspension Solutions App
KYB are o aplicație gratuită special concepută pentru a
ajuta tehnicienii să identiﬁce și să vândă piese de schimb
pentru vehicule cu componente de suspensie uzate.

Video-montaje
KYB are o colecție de peste 130 de video-montaje
disponibile pe YouTube - cu peste 5 milioane de vizualizări
până acum! Sunt coduri speciﬁce, cu componente despre
care se știe că sunt diﬁcil de montat.

Faceți clic pe ﬁecare imagine pentru a accesa instrumentul de suport.

Pentru un training extins, KYB oferă
instruire online atelierelor auto.
Pentru a solicita instruirea dvs. cu
un membru al echipei tehnice KYB,
vă rugăm să faceți clic aici.

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

