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KYB Bilgi
KYB, araç üreticileri için dünyanın en büyük Orijinal Ekipman (OE) amortisör 
tedarikçilerinden biridir.

89
Japonya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikalar da 

dahil olmak üzere dünya çapında 89 üs.

Dünya çapında üretim hatlarından ayrılan her 5 araçtan 1’i

standart olarak KYB amortisörlerle donatılmıştır.

OE ve satış sonası ürün ve hizmetler için haftada 1 milyon 

amortisör üretilmektedir.

KYB, Japonya’nın en büyük hidrolik üreticisidir. KYB

Teknolojisi dünyaca ünlü Hızlı Tren ve Boeing 787 Dreamliner de 

dahil olmak üzere birçok uçak tarafından kullanılmaktadır.

90%

Helezon yaylarının %90’ı özel amaçlı

KYB fabrikalarında yapılmaktadır.



KYB Ürünü
Lastikler boyunca süspansiyon bileşenleri, bir aracın nasıl çalıştırıldığı ve 
yönetildiği konusunda kritik bir rol oynar. KYB, Avrupa genelinde aşağıdaki 
ürünleri tedarik etmektedir:

‘İç Süspansiyon 
Videomuzda’ her 

bileşenin nasıl 
çalıştığını görmek için 

buraya tıklayın

KYB Ürünü
Lastikler boyunca süspansiyon bileşenleri, bir aracın nasıl çalıştırıldığı ve 
yönetildiği konusunda kritik bir rol oynar. KYB, Avrupa genelinde aşağıdaki 
ürünleri tedarik etmektedir:

Videomuzda’ her 
bileşenin nasıl 

çalıştığını görmek için 
buraya tıklayın

Amortisörler

Koruma Kitleri

Helezon Yayları

Süspansiyon Montaj Kitleri

Helezon Yayları

Direksiyon simidinin lastikleri 
döndürmesini sağlar ve şasi 
ile süspansiyon arasında 
kauçuk bir yastık sağlar.

Yol yüzeyindeki tümsekleri veya 
sarsıntıları emmek için sıkıştırır. 
Helezon yayları ayrıca aracın doğru 
sürüş yüksekliğini de korur.

Amortisörler
Lastiklerin yola temas etmesini 
sağlayarak güvenli direksiyon ve fren 
sağlar. Bir helezon yayının sıçramasını 
düzenlemek için çalışır ve kontrollü bir 
şekilde normal uzunluğuna geri iter.

Toz ve kirin amortisör contasına zarar 
vermesini önler. Süspansiyonu, sıkıştırıldığında 
amortisörün metal gövdesi ile Montaj Kitinin 
tabanı arasındaki temastan koruyan bir yastık 
görevi görür.

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


KYB OE mi Satış Sonrası 
Ürün ve Hizmetler mi?
KYB, hem OE hem de satış sonrası piyasa için amortisörler üretir. 
İkisi arasında sadece bir fark vardır: Valflerin ayarlanmasında küçük 
bir fark vardır. Bunun nedeni, KYB satış sonrası ürünün eski arabalara 
takılmasıdır, bu da yeni amortisörün eski direksiyon ve süspansiyon 
parçalarına takılacağı anlamına gelir. KYB satış sonrası amortisörleri 
üzerindeki valfler bunu telafi etmek için hassas bir şekilde ayarlanmıştır.

Kullanılan malzemeler, kalite kontrol prosedürleri ve kullanılan 
makinelerin hepsi OE muadilleri ile aynı kalır. KYB satış sonrası ürün 
bu nedenle araç üreticilerinin talep ettiği optimum kaliteyi korur, ancak 
satış sonrası müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanır.

Yeni bir müşteri kazanmak, mevcut bir müşteriden aynı 
iş seviyesini korumaktan çok daha zordur. Tanımadığınız 
veya güvenmediğiniz bir ürünü takarak devamlı müşteriyi 
kaybetme riskini neden alırsınız?

“Özel markalar” daha ucuz olabilir- ancak hatalı bir üniteyi 
değiştirmek zorunda kaldığınızda bu tasarruf kaybedilir.

Kalitemizi müşterilerinize açıklamak kolaydır. KYB, 80 yılı 
aşkın bir süredir hidrolik konusunda uzmandır ve dünyanın 
en büyük araç üreticilerinden bazılarının tedarikçisidir.

KYB Test
KYB, yeni ürünü Japonya’nın Kashio kentinde 
özel olarak inşa edilmiş bir test pistinde test 
eder. 2011 yılında inşa edilen bu 35 milyon 
dolarlık tesis, süspansiyon ve direksiyon 
bileşenlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi için 
özel olarak tasarlanmış birkaç piste sahiptir.

Avrupa’da satılan KYB ürününün de araç 
montaj ve sürüş testinden geçmesi gerekiyor.
KYB Avrupa’nın Fransa’da araç asansörleri, 
tüm garaj ekipmanları ve en son 3D geometri 
kontrol teknolojisini içeren bir montaj ve test 
merkezi vardır.

KYB için Neden Daha Fazla Ödeme Yapmalısınız?

KYB teknisyenlere bulma, montaj ve satış konusunda 
destek sağlar.

KYB’nin Avrupa’daki garanti oranı yaklaşık % 0,2 ‘dir.

KYB bir OE tedarikçisi olduğundan, orijinali veya daha 
fazlasını geri yüklediğinizden emin olabilirsiniz... asla 
daha azını değil!

Test pistimizle 
ilgili bir video 
izlemek için 

buraya tıklayın.

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


Amortisörler

Tüm KYB amortisörleri, optimum verimlilik ve güvenliği 
sağlamak için titiz testlere tabidir. Şunları içerir:

10 MILYONAKADAR
SIKIŞTIRMA DÖNGÜSÜ

SANIYEDE
5 METRE
SIKIŞTIRMA TEST HIZI

300 KG’A
KADAR UYGULANAN 
YAN YÜK KUVVETLERI

850 SAATE
KADAR AŞINDIRICI TUZ
PÜSKÜRTME TESTLERI

4.000 KG’AKADAR
MUKAVEMET TESTLERI

-40C’YE KADAR DONMA
SICAKLIKLARI

100C’YE 
KADAR YÜKSEK 
SICAKLIKLAR



Amortisörler
Amortisörler, aracın tekerleklerini yola temas ettirerek güvenli direksiyon ve 
fren sağlar. Bir amortisör, bir bobin yayının sıçramasını düzenler ve aracı sabit 
ve güvenli bir şekilde yola temas edecek şekilde orijinal uzunluğuna geri iter.

Neden önemlidirler?

Bir aracın lastiklerini yol ile temas 
halinde tutmaktan sorumlu 
olduklarından, Amortisörler yol 
güvenliği için kritik öneme sahiptir. 
Uygun olmayan çekiş, bir aracın 
güvenli bir şekilde duramaması 
olabilir. Sadece bir amortisörle,’de 
durma mesafesi Saatte 30 mil/50 
km hızla iki metrekareye kadar 
çıkabilir. 

Bu, güvenli bir şekilde durmakla 
bir tehlikeye çarpmak arasındaki 
fark olabilir.

KYB, her 80.000 km’de bir amortisörlerin değiştirilmesini önerir.

KYB, aşınmış amortisörleri değiştirmenin önemini bir videoya 
sahiptir Videoyu görüntülemek için buraya.

Neden değiştirilmelidirler?

Direnci oluşturmaya yardımcı olan valfl er içerir.

80.000 km’den sonra, sıvı bu vanalardan 75 milyon 
defadan fazla geçmiş olacak ve kademeli aşınma ve 
bozulmaya neden olacak, bu da daha fazla sıvının geçtiği 
ve amortisörün daha az etkili olduğu anlamına .

Bu kademeli bozulma, sürücülerin amortisörlerinin 
değiştirilmesi gereken anı tanımlamalarını çok zorlaştırır.

Bu kademeli bozulma, teknisyenlerin aşınmış amortisörlerin belirtilerinden 
haberdar olmalarının önemli olmasının nedenidir. Bir müşterinin 
aşağıdakilerden herhangi birini açıklaması, amortisörlerinin aşındığı ve 
değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir:

Aşınmış Amortisör Belirtileri

Direksiyon 
simidinde 
titreşim

Düzensiz 
lastik 

aşınması 

Yan 
rüzgarlarda yön 

değiştirme

Gövde 
Yalpalaması

Kapaklanma Sert SürüşDibe Vurmak Zıplama

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


Aşınmış Amortisörler Nasıl Kontrol Edilir: 
Test Sürüşü
Atölyenizde sessiz ve tekrar tekrar kullanabileceğiniz 3 dakikalık, 1 millik 
bir rota seçin. Hızınızın saatte 30 km’yi aşması gerekmeyecektir 

Yol tümsekleri 
olan bir yer

Hızlı fren 
yapabileceğiniz 

bir yer

Hızlanabileceğiniz
bir yer

Güvenli bir 
bir yer

Bir rota belirledikten sonra, aşağıdaki belirtilerden herhangi birine dikkat 
etmeniz önemlidir:

Acil fren yaparken öne kapaklanma.

Engebeli yol yüzeyinde / tümseklerin üzerinden 
geçerken sert sürüş.

Aracın arkası hızlanırken aşağı iner.

Fren yaparken, aracın durduktan sonra kaç kez sektiğini 
görmek için gösterge panelinin ön camla buluştuğu 
çizgiyi referans noktası olarak kullanın. Bir kereden fazla 
sekmemelidir. Dikiz aynası, hızlanma ivmesini kontrol 
etmek için iyi bir yoldur.

Atölyeye geri döndüğünüzde, şişirilmiş lastikler, zayıf/
kırık yaylar veya bilyeli mafsallar ve burçlar gibi diğer 
süspansiyon bileşenlerindeki aşırı hareketler gibi diğer 
faktörleri ortadan kaldırdığınızdan emin olun.

Sesler, direksiyon titreşimi ve direksiyonda herhangi 
bir düzensizlik.

Şerit değiştirirken/yön değiştirirken aşırı gövde 
savrulması.

KYB Amortisörleri

KYB, çift tüp, monotüp, petrol veya gaz dahil olmak üzere çeşitli aralıklarda 
4.000 ‘den fazla amortisöre sahiptir. Hepsinin 2 yıl garantisi vardır. Daha 
fazla bilgi için lütfen KYB distribütörünüze danışın.



Helezon
Yayları

Helezon Yayları
Bobin yayları aracın ağırlığını destekler ve yol yüzeyindeki tümsekleri veya 
sarsıntıları emmek için sıkıştırır. Bobin yayları ayrıca aracın doğru sürüş 
yüksekliğini de korur. Bu nedenle, her zaman çift halinde değiştirilmelidirler.

Neden daha fazla Bobin yay kırılması var?
Helezon yayı kırılmasının nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

Araçlar katı emisyon standartlarını karşılamalı ve 
mümkün olduğunca hafif olmalıdır. Sonuç olarak, araç 
üreticileri aracın diğer alanlarından ağırlığı azaltmaktadır. 
Helezon yayları, boyut ve ağırlıklarındaki bu azalmalardan 
muzdariptir, yani daha sık zayıflar ve kırılırlar.

Hız tümsekleri birçok Avrupa ülkesinde yaygındır ve her yıl 
daha fazlası inşa edilmektedir.

Yollar buzluyken artık birçok ülke tuz kullanmaktadır. 
Bir helezon yayının dış kaplamasında hasar varsa (yol 
döküntülerinden) ve metal açığa çıkarsa, tuz korozyona 
uğrar ve yayı zayıflatır. Su ayrıca çatlaklara girebilir ve 
metali aşındırabilir - bu, suyun herhangi bir çatlak veya 
yarıkta donup genişleyebileceği kış aylarında daha kötüdür.

Birçok Avrupa ülkesinde yolların durumu her zamankinden 
daha kötüdür.



KYB Helezon YaylarıHelezon Yayları
Sabit Tel mi Konik Tel mi?
Bazı mini blok (oval şekilli) helezon yayları için KYB’nin 
bir seçenek sunduğunu fark etmiş olabilirsiniz: sabit 
bir tel veya konik tel tasarımı.

RJ

RX

Konik Tel
Parça numaraları RJ ile.

Tel yayın sonuna doğru incelir, 
böylece bobinler birbirinin içinde 
düzgün bir şekilde sıkışır.

Çarpma ne kadar büyükse, yay o 
kadar fazla sıkıştırılır, dolayısıyla 
“aşamalı” derecelendirme söz 
konusudur.

Bu tasarım, araç üzerinde bulunacak 
olan OE yayı ile eşleşmektedir.

Sabit Tel
Parça numaraları RX ile başlar.

Tel sabit bir çapa sahiptir, bu 
nedenle yay aynı anda eşit olarak 
sıkıştırılacaktır, dolayısıyla “doğrusal” 
derecelendirme olacaktır.

Bu seçenek, rekabetçi fi yatlı bir satış 
sonrası tasarım alternatifi  sunar.

İkisi tamamen farklı şekillerde davranır. Bu nedenle asla aynı aks üzerinde 
karıştırılmamalıdır.

Rakiplerimizin çoğu sadece satış sonrası sabit tel yayını sunarken, KYB
hem sabit hem de konik tellerden oluşan tam bir yelpaze sunuyor.

Yan Yük Yayları
Birçok modern arabada kullanılan yan yük yayları - diğer adıyla “muz” 
yayları - hafif kavisli oldukları için mini blok yaylardan biraz farklı görünür. 
Bu genellikle montaj sırasında karışıklığa neden olabilir.

Takarken, yayın dışa doğru 
kompresörün içine doğru bükülen 
kısmına bakın.

Yeni sıkıştırılmış helezon hala dışa 
doğru bükülüyorsa ve tekerlek kayışına 
sürtünecek gibi görünüyorsa, yay 
doğru konuma monte edilmemiştir.

Aracın tam ağırlığı altına 
yerleştirildiğinde, yan yük yayı 
düz bir şekilde sıkışacaktır. Yıllarca 
düz bir şekilde sıkıştırıldıktan sonra, 
orijinal yay değiştirilenden çok daha 
düz görünür.



KYB Montaj Kitleri
Montaj kitleri, bir araç süspansiyon sisteminde hayati bir bileşendir. Şasi 
ve süspansiyon arasında kauçuk bir yastık sağlayarak titreşimi emerek 
süspansiyon üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olurlar.

Ayrıca, direksiyon simidinin süspansiyon kolonunu ve tekerlekleri 
döndürmesini sağlayan bir yatak da içerirler. Serbest bırakıldığında 
direksiyonun doğal düz konumuna dönmesini sağlar.

Montaj kitleri amortisörler kadar sıkı çalışır. Düzgün direksiyon ve yolcu 
konforu sağlamak için montaj kitleri amortisör ve yaylarla aynı anda 
değiştirilmelidir.

KYB çok çeşitli montaj kitleri sunar - bu, montaj, yatak ve tüm somunlar, 
vidalar ve beraberindeki diğer öğelerin dahil olduğu anlamına gelir. 
Bunların parça numarası her zaman “SM” ile başlar. Bunların birçoğu tam 
kiti sunmayacağından, bunları bir rakiple karşılaştırırken dikkatli olun.

KYB artık tam bir parçanın gerekli olmadığı durumlar için sınırlı bir parça 
kitleri yelpazesi de sunmaktadır. Bu parça numaraları her zaman “MB” ile 
başlar ve sadece rulmanı içerir.

KYB Koruma Kitleri
Koruma kitleri bir takoz ve bir toz kapağından oluşur.

Takoz
Komple piston kolu 

sıkıştırma anlarında, “dibe 
vurmayı” önlemek için bir 

yastık sağlar.

Tüm KYB koruma kitleri çift olarak tedarik edilir. Amortisör değiştirildiğinde, 
ömrünü korumak ve uzatmak için daima değiştirilmelidirler.

Satış İpucu: Amortisörleri satarken, koruma kitleri 
yeni amortisörlerinin ömrünü nispeten daha az maliyetle 
uzatacağından, “arabanızı ne kadar süre tutmak istiyorsunuz 
?” diye sorun.

!

Toz Kapağı
Yağ keçesini ve piston 

kolunu toz, buz/ çamur ve 
aşındırıcı tuzun yanı sıra 
yol artıklarından korur.RulmanKauçuk Yastık



KYB
Süspansiyon
KYB

KYB, süspansiyon bileşenlerinin daha kolay ve hızlı takılmasını sağlamak 
için özel olarak tasarlanmış bir dizi destek aracına sahiptir.

360° Görüntüler
KYB, Avrupa satış sonrası pazarındaki en geniş 
360° görüntü yelpazesine sahiptir. Bunlar, doğru 
parçanın ilk seferde seçilmesini sağlamaya, 
atölyede zamandan tasarruf etmeye ve iadeleri 
azaltmaya yardımcı olabilir.

QR Kodları
Bazı KYB amortisörlerinin üzerinde anahtar ve QR 
Kod bulunan bir etiketi vardır- tarama, parçaya 
özel montaj talimatlarına ve videolarına erişim 
sağlayacaktır.

Sanal Gerçeklik
KYB, kullanıcıya aşınmış süspansiyonla sürüşün 
tehlikelerini öğretmek için tasarlanmış birkaç 
sanal gerçeklik videosuna sahiptir.

5 milyondan fazla görüntüleme ile KYB, 
süspansiyon takarken zor olduğu bilinen araçlar 
için uyum videoları oluşturmuştur.

için özel olarak tasarlanmış bir dizi destek aracına sahiptir.

Montaj Videoları

Daha fazla bilgi için KYB Destek Bölgesini ziyaret etmek 
üzere buraya tıklayın.

https://kyb-europe.com/turkiye/destek/


KYB 
Süspansiyon Çözümleri 

1
Müşteri bilgilerini girin
Arızalı parçaları ve belirtileri seçin. 
Arızalı parçanın resmini ekleyin (isteğe bağlı)
Kısa mesajı ön izleyin ve gönderin - bunlar 
ücretsizdir ve atölyeden olduğu gösterilmiştir.

İşten önce
Bir müşterinin süspansiyonunun 
değiştirilmesi gerekiyorsa, “müşterinin 
süspansiyonunun değiştirilmesi 
gerektiğini bildir” i tıklayın.

KYB, teknisyenlere süspansiyon bileşenlerinin takılmasına yardımcı 
olmak ve müşterilerin aşınmış süspansiyonla sürüş tehlikeleri hakkında 
bilgilendirilmesine yardımcı olmak için App Store veya Google Play’den 
indirilebilen bir Uygulama geliştirdi. Uygulamadan gönderilen tüm 
iletişimler logonuzla özelleştirilebilir. Her özellik, işin her aşamasında 
yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır

Metin bir rapor içerir. Tamamen tamirhane markalı 
olarak nitelendirilen bu rapor:

Teknisyen tarafından girilen tüm bilgileri içerir.
Süspansiyonu değiştirmenin faydalarını gösterir
Bir “Ara” düğmesi - tıklanırsa, doğrudan atölyeyi 
arayabilirler.

2 İş sırasında
“Bir süspansiyon işine hazırlanıyorum” a 
tıklayın.

Bir kayıt numarası, araç markası veya şasi 
numarası girin. Bu, aşağıdakilere erişmenizi 
sağlar:

Montaj Videoları Montaj Kılavuzları Parça Numaraları

Ayrıca, işi tamamlamak için gereken süre için bir tahmin olacak 
ve güvenilir bir şekilde teklif vermenize olanak sağlayacaktır.

3 İşten sonra
“Süspansiyonu değiştirdim”e tıklayın.

Müşteri bilgilerini girin
Arızalı parçaları ve belirtileri seçin.
Öncesi ve sonrası resmi ekleyin (isteğe bağlı)
Kısa mesajı önizleyin ve gönderin - bunlar 
ücretsizdir ve atölyeden olduğu gösterilir.



kyb-europe.com

KYBSuspension

@KYBEurope

KYB-Europe

@KYBEurope

Daha kapsamlı bir eğitim 
deneyimi için KYB, atölyelere 

çevrimiçi eğitim sunmaktadır.

KYB teknik ekibinin bir üyesi ile 
eğitiminizi talep etmek için,

lütfen buraya tıklayınız.

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



