Training
pentru atelier

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.

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.

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

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

DE PÂNĂ LA -40°C

TEMPERATURI RIDICATE

DE PÂNĂ LA 100°C

Amortizoare

Amortizoare
Amortizoarele împing roțile vehiculului în contact cu șoseaua, permițând
manevrarea și frânarea în siguranță. Un amortizor reglează cursa unui arc
elicoidal și îl împinge înapoi la lungimea inițială, menținând mașina stabilă și
în siguranță în contact cu șoseaua.

De ce sunt importante?
Întrucât sunt responsabile pentru
menținerea
anvelopelor
unui
vehicul în contact cu șoseaua,
amortizoarele sunt esențiale pentru
siguranța rutieră. Fără o tracțiune
adecvată, este posibil ca un vehicul
să nu poată opri în siguranță.
Cu un singur amortizor uzat,
distanța de oprire la 30mph/50
km/h poate crește cu până la doi
metri. Aceasta ar putea ﬁ diferența
dintre oprirea în siguranță și lovirea
unui obstacol.

De ce ar trebui înlocuite?
Amortizoarele conțin supape, care ajută la crearea rezistenței
necesare atunci când uleiul trece prin ele.
După 80.000 km, ﬂuidul a trecut deja prin aceste supape de
peste 75 de milioane de ori, provocând uzura și deteriorarea
treptată, ceea ce înseamnă că mai mult ﬂuid trece și amortizorul
este mai puțin eﬁcient.
Această deteriorare treptată face foarte greu pentru șoferi să
identiﬁce momentul în care amortizoarele lor trebuie înlocuite.

Simptome ale amortizoarelor uzate
Din cauza uzurii graduale este important ca tehnicienii auto să cunoască
semnele deteriorării amortizoarelor. Dacă un client descrie orice situație de
mai jos, înseamnă că amortizoarele sunt uzate și trebuie înlocuite:

Vibrații ale
volanului

Uzura
neuniformă a
anvelopelor

Deviere la
vânt lateral

Balans la
frânare

Mișcare excesivă la capăt
de cursă, compresie
maximă a arcurilor,
contact cu opritorul,
producând zgomot și
daune altor componente

Suspensie
rigidă

KYB recomandă înlocuirea amortizoarelor la ﬁecare 80.000 km.

KYB are un videoclip disponibil pentru a vă ajuta să explicați
importanța înlocuirii amortizoarelor uzate. Faceți clic aici pentru
a vizualiza videoclipul.

Balansare
laterală

Balansare

Cum să veriﬁcați amortizoarele uzate: Test
de conducere
Testarea conducerii vehiculelor (în special a celor peste 80.000 km / 50.000
mile) este o modalitate bună de a diagnostica problemele de suspensie și, de
asemenea, va ajuta la explicarea problemelor către șofer.
Alegeți un traseu liniștit de 3 minute, aprox 2 km și unul pe care îl puteți folosi
în mod repetat. Viteza dvs. nu va trebui să depășească 30 mph și ar trebui
să includă următoarele:

Denivelări de
drum

Să puteți frâna în
siguranță

Să puteți accelera

Să puteți vira în
siguranță

Odată ce ați stabilit un traseu, este important să ﬁți atenți la oricare dintre
următoarele simptome:
Partea din spate a vehiculului este lăsată atunci
când accelerați.

Balans la frânarea de urgență.

Suspensie rigidă la trecerea peste denivelări.

Zgomote, vibrații ale volanului și orice nereguli la volan.

Balansare laterală excesivă la schimbarea benzii / viraj.

Când frânați, utilizați linia în care bordul întâlnește parbrizul
ca punct de referință pentru a vedea de câte ori mașina
balansează după oprire. Nu ar trebui să balanseze de mai
multe ori. Oglinda retrovizoare este un mod bun de a veriﬁca
dacă există o aplecare a spatelui mașinii la accelerare.

Când vă întoarceți la atelier, asigurați-vă că eliminați orice
alți factori, cum ar ﬁ anvelope prea moi, arcurile slabe /
rupte sau orice mișcare excesivă în celelalte componente
ale suspensiei, cum ar ﬁ articulațiile sferice și bucșele.

Amortizoare KYB
KYB are peste 4.000 de amortizoare disponibile pe mai multe game, bitubulare,
monotubulare, cu ulei sau gaz. Toate vin cu o garanție de 2 ani. Vă rugăm să
solicitați distribuitorului dvs. KYB mai multe informații.

Arcuri elicoidale
Arcurile elicoidale susțin greutatea vehiculului și se comprimă pentru a
absorbi orice denivelări sau vibrații de pe suprafața drumului. Arcurile
elicoidale mențin, de asemenea, înălțimea corectă de deplasare a vehiculului.
Ca atare, acestea trebuie întotdeauna înlocuite în perechi.

De ce se rup arcuri elicoidale?
Există o serie de motive pentru care arcului elicoidale se rup, inclusiv:

Limitatoarele de viteză sunt frecvente în multe țări europene,
ﬁind montate mai multe în ﬁecare an.

Starea drumurilor în multe țări europene este mai proastă ca
niciodată.
Vehiculele trebuie să îndeplinească standarde stricte de emisii
și trebuie să ﬁe cât mai reduse. Drept urmare, producătorii de
vehicule reduc greutatea din alte zone ale mașinii. Arcurile
elicoidale au suferit aceste reduceri în dimensiune și greutate,
ceea ce înseamnă că slăbesc și se rup mai des.

Arcuri
elicoidale

Multe țări folosesc sare atunci când drumurile sunt înghețate.
Dacă un arc elicoidal are învelișul exterior deteriorat (de la
resturile rutiere) și metalul este expus, sarea va coroda și va slăbi
arcul. De asemenea, apa poate pătrunde în ﬁsuri și corodează
metalul - acest lucru este mai rău în timpul iernii, când apa poate
îngheța și expandează în orice ﬁsuri sau crăpături.

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.

KYB are la dispoziție o serie de instrumente de suport, concepute special
pentru a face montarea componentelor suspensiei mai ușoară și mai rapidă.

Video-montaje
Cu peste 5 milioane de vizualizări, KYB a creat videomontaje pentru vehicule despre care se știe că sunt
diﬁcile la montarea suspensiei.

Realitate virtuală
KYB are mai multe videoclipuri VR, concepute pentru
a învăța utilizatorul despre pericolele de a conduce cu
suspensia uzată.

Coduri QR
Unele amortizoare KYB au pe cutie o etichetă cu o
cheie și un cod QR pe ele - scanarea acestuia va oferi
acces la instrucțiuni de montaj și video-uri speciﬁce
pieselor.

Imagini la 360°

KYB
Suspension Solutions

KYB are cea mai largă gamă de imagini la 360° din
piața aftermarket europeană. Acestea vă pot ajuta
să vă asigurați că selectați foarte ușor piesa corectă,
economisind timp în atelier și reducând retururile.

Clic aici pentru a vizita zona de suport KYB și pentru a acessa
mai multe informații

Aplicația
KYB Suspension Solutions
KYB a dezvoltat o aplicație, disponibilă pentru descărcare gratuită din App
Store sau Google Play, pentru a ajuta tehnicienii la montarea componentelor
suspensiei și pentru a ajuta clienții să se informeze despre pericolele de a
conduce cu suspensia uzată. Toate comunicările trimise din aplicație pot ﬁ
personalizate cu logo-ul dvs. Fiecare caracteristică este concepută pentru a
ajuta la ﬁecare etapă a lucrării:

1

2

În timpul lucrării
Faceți clic pe „Mă pregătesc pentru o lucrare
de înlocuire suspensie”.
Introduceți un număr de înmatriculare, marca
vehiculului sau numărul VIN. Acest lucru vă va
oferi acces la:

Video-montaje

Instrucțiuni de
montaj

Codurile
pieselor

De asemenea, va exista o estimare a timpului necesar pentru
ﬁnalizarea lucrării, permițându-vă să faceți o ofertă corectă.

Înainte de efectuarea lucrării
Dacă un client are nevoie de înlocuirea
suspensiei, faceți clic pe „anunțați că
suspensia clientului necesită înlocuirea”.

Introduceți detaliile clientului.
Selectați părțile defecte și simptomele.
Adăugați o imagine a piesei defecte (opțional).
Previzualizați mesajul text și trimiteți - acestea
sunt gratuite și este menționat că provin din
atelier.

Textul conține un raport. Acest raport, complet
personalizat ca și atelierul:
Conține toate informațiile introduse de tehnician.
Arăta avantajele înlocuirii suspensiei.
Are un buton „Apelați” - dacă faceți clic, se
poate apela direct atelierul.

3

După efectuarea lucrării
Faceți clic pe „Înlocuiesc suspensia”.
Introduceți detaliile clientului.
Selectați părțile defecte și simptomele.
Adăugați o imagine înainte și după (opțional).
Previzualizați mesajul text și trimiteți - acestea
sunt gratuite și este menționat că provin din
atelier.

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

