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Т
ех-Ко вече е част от голямото европейско семей-
ство на дистрибуторите на оригинални резервни 
части. Наскоро фирмата стана акционер в Temot 

International - международна организация с дългогодишни 
традиции в търговската и сервизна дейност в автомобил-
ния сектор. 
Îсновният акцент в политиката на Temot International е да 
предоставя на крайните потребители качествени услуги и 
оригинални резервни части. Äобрите резултати и солид-
ният опит в работата с клиенти направи възможно Тех-Ко 
да стане пълноправен акционер в редиците на водещите 
дистрибутори на резервни части за следпродажбеното 
вграждане.  
Áлагодарение на изградената мрежа от сервизни бази и 
дистрибутори до крайните потребители на милионите ав-
томобили в Åвропа достигат оригинални резервни части с 
доказано качество. 
Temot International разполага с централен офис, който слу-

жи като свързващо звено между всички членуващи орга-
низации. Това позволява да се постигне оптимално функ-
циониране на веригата. Така пазарът за следпродажбено 
обслужване и доставка на резервни части за автомобили 
се развива в условията на нарастваща конкуренция, а 
клиентите могат да разчитат, че винаги ще получават про-
дукти с гаранция за своя произход.  
Ние от Тех-Ко вярваме, че управлението и поддържането 
на личен автомобил вече е необходимост за всеки. Наши-
те усилия към подобряване на качеството на предлаганите 
стоки и услуги ни позволиха да намерим партньори, които 
споделят пазарната ни философия. Ïрисъединяването на 
Тех-Ко към Temot International е поредното доказателство 
за европейското лице на компанията. За установяването 
на новите партньорства значителна роля имат натрупа-
ният през годините опит и готовността да отговорим на 
засилените изисквания на пазара. 

НоВо ПАÐТНÜоÐсТВо 
НА Тех-Ко 
Óспешният моäел на компанията опреäели място на Тех-Ко в мрежата на 
воäеùите европеéски äистриáутори на ориãинални резервни ÷асти 

ÄÚÐÆАВи с 
ПÐеÄсТАВиТеËи 
В TEMOT INTERNATIONAL: 

Áългария, 

Øвеция, 

Латвия, 

Финландия,

Израел,

Äания, 

Испания, 

Áелгия, 

Германия, 

Гърция, 

Øвейцария, 

Турция, 

Óнгария, 

Ïолша, 

Норвегия, 

Ïортугалия, 

Франция, 

Ирландия, 

Великобритания, 

Óкрайна, 

Õоландия
Италия 
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Тех-Ко Варна - Нов Автоцентър
Тех-Ко разширява сервизната си мрежа 

Тех-Ко откри най-новият си автоком-
плекс в морската столица. Модерно-
то съоръжение предлага на клиенти-
те качествено сервизно обслужване 
и голяма складова наличност на 
оригинални резервни части. 
Комплексът се простира на обща 
застроена площ от 760 кв.м., където 
за експедитивното обслужване на 
клиентите от Варна и региона се гри-
жи професионално подготвен екип. 
Сервизната база на комплекса е 
оборудвана със съвременна диаг-
ностична апаратура от водещи про-
изводители в областта. Това гаран-

тира на нашите клиенти качествено 
и надеждно обслужване в кратки 
срокове. Новият автоцентър на Тех-
Ко разполага с помещения за съх-
ранение на компоненти, оборудване 
и аксесоари на две нива с площ 445 
кв.м. Това позволява поддържането 
на добра складова наличност, което 
гарантира извършването на ремонт-
ни дейности без отлагане на поръч-
ките. За нашите клиенти е предвиде-
но и комфортно помещение за отдих 
и лека закуска с топли и студени на-
питки. Там те могат да изчакат авто-
мобилът им да бъде диагностициран, 

отремонтиран и върнат в изправно 
състояние. 
С цел постоянното подобряване на 
предлаганите от Тех-Ко услуги в но-
вия център във Варна работи и адми-
нистративно звено. Там всички наши 
клиенти могат да отправят мнения и 
препоръки, които в последствие ще 
бъдат разгледани и обсъдени от ръ-
ководството на компанията. Новият 
автокомплекс във Варна е с важно 
стратегическо значение за Тех-Ко и 
поредната крачка към изграждането 
на обширна национална мрежа.      
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Ïрез 2000 година Brembo купу-
ва английската компания AP 
Racing Limited, която е спе-

циализирана в производството на 
спирачни системи и съединители за 
състезателни автомобили и автомо-
били от висок клас. В момента мар-
ките AP и AP Racing са собственост 
на Brembo.
AP предлага за пазара широка гама 
спирачни дискове и барабани, които 
са предназначени както за спортни 
автомобили и автомобили от висок 
клас, така и за масови автомобили.
Тех-ко предлага на своите клиенти 
спирачни дискове и барабани марка 
АÐ. Гамата на Тех-ко вклþчва голям 
брой каталожни номера спирачни 
дискове и барабани.

Тех-Ко ПÐеÄËАÃА сËеÄНиТе 
ПÐоÄÓКТи НА АÐ:

оÐиÃиНАËНо AP КА×есТВо 
с ВиÇÓАËеН иНÄиКАТоÐ 
ÇА иÇНосВАНе

Åдна вдлъбнатина на 
нивото на  MIN TH

Åдна 
вдлъбнати-
на на 2dmm 
под нивото 
на MIN. TH. 

Каталожния номер е маркиран 
на ръба на диска 

За да гарантира максимални нива на ка-
чество и комфорт,  AP Easy Check е подло-
жен на строги тестове, покриващи всички 
възможни ситуации при шофиране, които 
доказват абсолþтна надеждност.

AP - еВÐоПеÉсКи ËиÄеÐ 
В ПÐоеКТиÐАНеТо и ПÐоиÇВоÄсТВоТо НА ВисоКо 
КА×есТВеНи сПиÐА×Ни сисТеÌи и КоÌПоНеНТи

AP - еВÐоПеÉсКи ËиÄеÐ 
В ПÐоеКТиÐАНеТо и ПÐоиÇВоÄсТВоТо НА ВисоКо 
КА×есТВеНи сПиÐА×Ни сисТеÌи и КоÌПоНеНТи
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ÊÎÌÏËеÊт ÁÎËтÎÂе ÇÀ ÔÈÊÑÈÐÀÍе 

Неоáхоäимостта: оригиналните 
болтове често се повреждат и е не е 
възможно да се заменят.

Преäложението: Комплект фиксира-
щи болтове в повечето от бързо обо-
ротните каталожни номера.

Преäимството: лесен монтаж и голя-
ма сигурност.

ÄÈÑÊÎÂе Îт ÂÈÑÎÊÎ 
ÂÚÃËеÐÎÄÍÎ ÆеËßÇÎ (Hc)

Спирачните дискове за пазара отговарят на 
OE спецификациите и са излети от желязо.

Преäимството: по-добро и безшумно спиране в сравнение с нор-
малното желязо.
Îбикновено се използва при висок клас  автомобили(BMW, 
Mercedes, Audi).
     

PiLLaR ventinG tecHnoLoGY (Pvt)

Преäимство: по-ефективно охлаждане на 
диска и намаляване на риска от пукване при 
прегряване.

Нашето преäложения: колонна вентилация, 
патентована от Brembo

ÁÎßÄÈÑÀÍÈ ÄÈÑÊÎÂе

специална ãама: Антикорозионни боядисани дискове

Изклþчителна гама от спирачни дискове с боядисана периферия. 
Голяма антикорозионна защита на всички видими части, която не 
се износва от триенето на накладките.

Налични изклþчително за топ автомобили. Те са особено подходя-
щи за автомобили, при 
които спирачните дискове 
са директно видими през 
джантите.
 

aP XtReme

Новите спирачни дискове Xtreme гаран-
тират по-къс спирачен път и доставят 
по-добри спирачни характеристики 
при всякакви условия.

Търãовско преäложение: най-добро 
спиране при дъжд.

Äруãи преäимства: защита от износ-
ване и устойчиви на корозия при вся-
какви условия

ÊÎÌÏËеÊт  - ÄÈÑÊ Ñ ÂÃÐÀÄеÍ ËÀÃеÐ 

Ïреимущества на AP комплекта:

> Не са необходими специфични 
инструменти за монтиране: лагерите 
са вече монтирани на диска

> Няма загуба на време: лагерите са 
монтирани на диска от AP

> Няма риск от повреждане на лаге-
ра докато го сваляме от стария диск.

Ïредложението от AP вклþчва вгра-
ден ABS сензор върху лагера, ако автомобилния производител  
изисква това.

сÚВсеÌ сКоÐо НА ÁÚËÃАÐсКиß ПАÇАÐ 
се о×АКВА и АÐ КоÌПËеКТ, сÚсТоßÙ 
се оТ ÄисК с ВÃÐАÄеН ËАÃеÐ.

ÐеÇÓËТАТÚТ оТ 
АÐ еКсПеÐТиÇАТА
Алтернатива на стандартните спирачни дискове, която покрива 
нуждите на автомобила за по-добри характеристики (AP Xtreme), 
естетически вид (Painted Disc) и лесен монтаж (Комплект с лагер)естетически вид (Painted Disc) и лесен монтаж (Комплект с лагер)
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Фирма “ТÅÕ-КÎ” ÎÎÄ вече предлага на българ-
ския пазар части и консумативи за климатици 
с марката Delphi.

За представянето на продуктите, на кратко работно 
посещение в страната беше представител на компания 
Delphi - Анди Кредок. Събитието се проведе в сервизен 
център”АвтоÐапид” на бул. “Симеоновско шосе” ¹ 36. 
На демонстрация бяха показани и свойствата на пре-
зентираните продукти. 

история на автомоáилните 
климатици
Ïрез 1884 Óилям Óитли е имал идеята да сложи ледени 
блокове под файтон и обдухвайки го с въздух, да ос-
вежава пътниците, вкарвайки го с перка закачена за 
моста.
Ïървите автомобили не са били много удобни, но по-
ради факта, че не са имали покриви, не им е бил нужен 
климатик при наличието на бриз духащ с 15 km/h, под-
държащ пътниците свежи.
Ïървият автомобил снабден с охлаждащ климатик 
е модела от 1939 на “Packard” Ðекламният лозунг на 
“Packard”-ът гласял: “Забравете за жегата това лято, с 
единствената кола снабдена с климатик”. Следващи са 
били “Cadillac” през 1941 с 300 продадени климатизи-
рани коли, но за да изклþчиш климатика е било нужно 
да излезеш от колата, да отвориш предния капак и да 
махнеш ремъка му.

×ÀÑтÈ È 
ÊÎÍÑÓÌÀтÈÂÈ 
ÇÀ ÊËÈÌÀтÈÖÈ 
с марката Delphi

махнеш ремъка му.

KАКВо ПÐеÄсТАВËßВА КËиÌАТиКА 
НА АВТоÌоÁиËА?

Система ползвана да създаде комфортна 
зона в купето Между  21 - 26 градуса по Öелзий и 
45 - 50% влажност

Климатикът постиãа това ÷рез:
Îхлаждане на заобикалящия въздух и дехидрати-
райки купето

Ползи от охлажäането на възäуха:
- Îхлаждане в топлите дни
- Îтстраняване на изпотяването на стъклата
- Ïо-малко стрес за пътниците
- Завършване на пътуването свежи и отпуснати
- Ïо-голяма сигурност и комфорт
- Намаляване на външния шум
- Филтриране на прах и мръсотия
- Не се нарушава аеродинамиката на автомобила
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Климатикът става 
екстра и при 
анãлиéските луксозни 
автомоáили от 60-те 

В края на 60-те “Rolls Royce” са има-
ли оригинално вградени климатици 
последвани от “Jaguar” в началото 
на 70-те. 
В днешно време всички автомобили 
имат оригинално вградени климати-
ци или опция за вграждане с мини-
мално доплащане.

Ìоäерния автомоáил и 
нужäата от климатици
Ïрез последните години произво-
дителите все повече подобряват ди-
зайна на автомбилите. 

Тези подобрения вклþчват:
Намаляне на шума в купето ÷рез
-Ïо-дебели тапицерия и шумо-изо-
лации. 
По-äоáра виäимост ÷рез:
Ïо-голяма площ на стъклата

За съжаление, това създава друг 
проблем за пътниците: Ïо-голямата 
площ на стъклото означава и пове-
че топлина в купето, а по-добрата 
изолация означава, че топлината 
трудно може да излезе. 
Това налага нуждата от климатик в 
модерния автомобил, като от екс-
тра, той вече е част от стандартното 
оборудване.  За да задоволи своите 
клиенти, Тех-ко ÎÎÄ допълни про-
дуктовата си гама с части и консу-
мативи за климатици за автомоби-
ли на реномираната марка Delphi.

 Филтри за купе
 Филтри дехидратори
 Ïресостати
 Ðазширителни клапани
 Сервизни клапани
 Î-пръстени
 Смазки за Î-пръстени
 Термостати
 Äатчици
 Изпарители

 Ðадиатори климатик
 Компресори
 Масла за компресори 

на климатици 
 Óниверсални сервизни ком-

плекти: Î-пръстени, сервизни 
клапани, капачки и адаптори за 
клапани и др.

 Сервизни инструменти

“Тех-Ко” ооÄ ПÐеÄËАÃА сËеÄНиТе ×АсТи 
и КоНсÓÌАТиВи ÇА КËиÌАТиÖи
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ПÐоÄÓКТиТе НА
ÐеÌÎÍтÈте ÍÀ ÖÈËÈÍÄÐÎÂÀтÀ 
ÃËÀÂÀ ÈÇÈÑÊÂÀт ÍÎÂÈ ÁÎËтÎÂе 

 ELRING сÚВеТВА:
-  Използвайте нови болтове винаги когато подменяте 

гарнитурата 
- Внимавайте да не пренатегнете или оставите недоза-

вити болтовете 
- Следете за правилния ъгъл на монтаж 
- Следвайте специфичната последователност на затя-

гане 
- Óверете се че компонентите са чисти и без следи от 

износване на резбата
- Използвайте само качествени инструменти за мон-

таж и демонтаж и ги проверявайте за отклонение 
поне веднъж в годината

На 24-ти април Тех-Ко, съвместно с представителите 
на компания “ELRING” - Мартин Øлатер (Технически 
специалист) и Éенс Греслер (Търговски представи-
тел) проведоха презентация пред своите настоящи и 
бъдещи клиенти.
Краткото работно по-
сещение провокира 
голям интерес и въпро-
си от страна на всички 
присъстващи, което за 
пореден път доказа, 
че фирма Тех-Ко е 
избрала за свой парт-
ньор един от лидерите 
в производството на 
уплътнителни компо-
ненти.

Áлагодарение на широката продуктова гама от болтове 
за цилиндровите глави Elring успява да осигури покри-
тие на почти всички модели леки и лекотоварни авто-

мобили. Сложността на съвременните двигатели изисква 
оптимално уплътняване, за да се предотврати и най-малката 
загуба на компресия, която може да доведе до снижаване на 
техническите параметри на автомобила. 
Elring са специализирани в производството на гарнитури и уп-
лътнения за двигатели и трансмисии на съвременното поколе-
ние бензинови и дизелови агрегати. Високите натоварвания, 
на които се подлага двигателят ежедневно води до появата 
на деформации по болтовете на главата, което може да нару-
ши функционирането на системата. Именно по тази причина 
професионалната наме-
са с висококачествени 
продукти при извършва-
нето на следпродажбен 
сервиз и ремонт са от 
съществено значение 
за удължаването на жи-
вота на двигателя. 
Фирма Тех-Ко предлага 
на родния пазар широк 
спектър от цялостаната 
продуктова гама болто-
ве Elring. Всички ком-
поненти са с доказан 
произход и в оригинал-
на опаковка. Фирмата 
производител предоста-
вя и подробна каталож-
на литература за 2007 г. 
Ïрактичното ръковод-
ство е на разположение 

в сервизните комплекси на Тех-Ко в страната. Така освен 
добрата складова наличност нашите клиенти могат да на-
правят и индивидуални заявки по конкретни параметри, ко-
ито в максимална степен отговарят на техните изисквания. 
Åдинствено оригиналните, нови болтове за цилиндровата 
глава, изработени от висококачествени материали осигуря-
ват 100% надеждност при работа. За да издържат на високо-
то натоварване особено в моментите на запалване при ди-
зеловите двигатели Elring използва за своята гама болтове 
за цилиндровата глава специално, патентовано покритие. 
Ïо време на своя експолоатационен период болтовете за 
цилиндровите глави претърпяват деформации, които водят 
до изтъняване и повреждане на резбата им. В тези ситуации 
ако те не бъдат подменени е възможно да предизвикат по-
сериозни проблеми. За целта не се препоръчва повторна 
употреба на болтовете след като веднъж са били отстранени 
от мястото си. 

Áолтовете за цилиндровите 
глави Elring се предлагат на 
пазара като комплект за съ-
ответното приложение.
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Áåç çíà÷åíèå äàëè ñòàâà äóìà çà ïðîôåñèîíàëíè ðåìîíòè èëè çà 
ëþáèòåëñêè çàíèìàíèÿ â ñâîáîäíîòî âðåìå ìèëèîíè àâòîìîáè-
ëèñòè ïî ñâåòà ñå äîâåðÿâàò íà ñèëèêîíèòå Elring. Ïðîäóêòèòå íà 

êîìïàíèÿòà ïîêðèâàò èçöÿëî øèðîêèÿò ñïåêòúð îò òåõíè÷åñêè èçèñêâà-
íèÿ ïðè ìàêñèìàëíà ëåêîòà íà ðàáîòà è óäîáíà îïàêîâêà. 
Â òúðãîâñêàòà ìðåæà íà Òåõ-Êî â öÿëàòà ñòðàíà ìîãàò äà ñå íàìåðÿò 
ñëåäíèòå óïëúòíÿâàùè ñèëèêîíè: 

Curil T - óíèâåðñàëåí óïëúòíèòåë ñ ïëàñòè÷íà, íåâòâúðäÿâàùà ñå 
ôîðìóëà ñ äîêàçàíà óñòîé÷èâîñò íà òåìïåðàòóðíè êîëåáàíèÿ â äèàïà-
çîíà - 40 - + 250 ãðàäóñà Öåëçèè. Curil T ñå ïðåäëàãà â òóáè ñ âìåñòè-
ìîñò 75 ìë è ãîëåìè îïàêîâêè îò 750 ìë.

Êàò.¹ 246.948

AFD 2000 - ãàðàíòèðà îïòèìàëíè óïëúòíèòåëíè âúçìîæíîñòè â òåì-
ïåðàòóðíèÿ äèàïàçîí - 55  -  + 150 ãðàäóñà Öåëçèè. AFD 2000 å ñ íèñúê 
âèñêîçèòåò, íå ñúäúðæà ðàçòâîðèòåëè è íå ñå íóæäàå îò âúçäóõ ïðè âòâúð-
äÿâàíå. Ïðåäëàãà ñå â êîìïàêòíè ïëàñòìàñîâè òóáè÷êè îò 50 ã. 

Êàò.¹ 777.790

Dirko - óíèâåðñàëåí åëàñòè÷åí óïëúòíèòåë ñ âèñîêà ÿêîñò, óñòîé÷èâ 
íà òåìïåðàòóðè â äèàïàçîíà -50 - + 180 ãðàäóñà Öåëçèè. Ïðåäëàãà ñå â 
îïàêîâêè îò 70 è 150 ìë.  

Êàò.¹ 036.161

Dirko HT - óíèâåðñàëåí åëàñòè÷åí óïëúòíÿâàù ñèëèêîí îò âèñîê 
êëàñ, óñòîé÷èâ íà òåìïåðàòóðè îò -50 äî + 300 ãðàäóñà Öåëçèè. Îáåìúò 

íà åäíà îïàêîâêà Dirko HT å 70 ìë.  
Êàò.¹ 705.705

Dirko-S Profi Press HP 
- åëàñòè÷åí ñèëèêîíîâ óïëúòíèòåë çà 
åêñòðåìíî òåæêè óñëîâèÿ çà ðàáîòà. 
Êðåìîîáðàçíàòà ôîðìóëà íà Dirko-S 
Profi Press HP å åäíàêâî ïîäõîäÿùà çà 
ïðèêðåïÿíå íà ìåòàëíè è íåìåòàëíè 
ïîâúðõíîñòè. Øèðîêèÿò òåìïåðàòóðåí äèà-
ïàçîí (-50 - + 300 ãðàäóñà Öåëçèè) è åëàñòè÷íèòå 
ìó ñâîéñòâà ãî ïðàâÿò ïîäõîäÿù çà óïîòðåáà è ïðè äâèæåùè ñå ÷àñ-
òè, êàêâèòî ñå ñðåùàò ïðè ïðåäàâàòåëíèòå êóòèè, ðàçëè÷íèòå âèäîâå 
ïîìïè è äð.  Ïðåäëàãà ñå â àëóìèíèåâè îïàêîâêè îò ïî 200 ìë.  

Êàò.¹ 129.400

Dirko Special - ñïåöèàëåí ñèëèêîíîâ óïëúòíèòåë çà êàðòåðè è 
êîæóñè. Â ñðàâíåíèå ñ êîíêóðåíòíèòå ïðîäóêòè íà ïàçàðà ïðèòåæàâà 
ïî-ãîëÿìà òâúðäîñò, êîÿòî ñå ïîñòèãà ñëåä âóëêàíèçèðàíå. Óñòîé÷èâ å 
íà òåìïåðàòóðè îò -50 äî +180 ãðàäóñà Öåëçèè. Ïðåäëàãà ñå â îïàêîâêè 
îò ïî 70 ìë. 

Êàò.¹ 030.790

Elring Special Silicon Solvent - ðàçòâîðèòåë çà áúðçî 
è ëåñíî ïî÷èñòâàíå íà ìàøèííèòå êîìïîíåíòè ïðè ïîäãîòîâêàòà èì 
çà îêîí÷àòåëíî àñåìáëèðàíå. Åêîëîãè÷íî ÷èñòèÿò ïðîäóêò íà Elring ñå 
ïðåäëàãà â îïàêîâêè îò 80 ìë. 

Dirko-S Profi Press HP 
- åëàñòè÷åí ñèëèêîíîâ óïëúòíèòåë çà 
åêñòðåìíî òåæêè óñëîâèÿ çà ðàáîòà. 
Êðåìîîáðàçíàòà ôîðìóëà íà Dirko-S 
Profi Press HP å åäíàêâî ïîäõîäÿùà çà 
ïðèêðåïÿíå íà ìåòàëíè è íåìåòàëíè 
ïîâúðõíîñòè. Øèðîêèÿò òåìïåðàòóðåí äèà-
ïàçîí (-50 - + 300 ãðàäóñà Öåëçèè) è åëàñòè÷íèòå 
ìó ñâîéñòâà ãî ïðàâÿò ïîäõîäÿù çà óïîòðåáà è ïðè äâèæåùè ñå ÷àñ-
òè, êàêâèòî ñå ñðåùàò ïðè ïðåäàâàòåëíèòå êóòèè, ðàçëè÷íèòå âèäîâå 

Dirko-S Profi Press HP 
- åëàñòè÷åí ñèëèêîíîâ óïëúòíèòåë çà 
åêñòðåìíî òåæêè óñëîâèÿ çà ðàáîòà. 
Êðåìîîáðàçíàòà ôîðìóëà íà Dirko-S 
Profi Press HP å åäíàêâî ïîäõîäÿùà çà 
ïðèêðåïÿíå íà ìåòàëíè è íåìåòàëíè 
ïîâúðõíîñòè. Øèðîêèÿò òåìïåðàòóðåí äèà-
ïàçîí (-50 - + 300 ãðàäóñà Öåëçèè) è åëàñòè÷íèòå 
ìó ñâîéñòâà ãî ïðàâÿò ïîäõîäÿù çà óïîòðåáà è ïðè äâèæåùè ñå ÷àñ-
òè, êàêâèòî ñå ñðåùàò ïðè ïðåäàâàòåëíèòå êóòèè, ðàçëè÷íèòå âèäîâå 

Êîìïëåêò ñèëèêîíè 
- óíèâåðñàëåí ïðàêòè÷åí íàáîð 
îò òðè ïðîäóêòà (Dirko HT, Dirko S 
è Curil T) îò ïî 20 ìë âñåêè. Êîì-
ïëåêòúò ïîçâîëÿâà óïëúòíÿâàíåòî 
íà äâèãàòåëè, øàñè è ïðåäàâàòåë-
íè êóòèè. 
  

ÐеÌÎÍтÈте ÍÀ ÖÈËÈÍÄÐÎÂÀтÀ 
ÃËÀÂÀ ÈÇÈÑÊÂÀт ÍÎÂÈ ÁÎËтÎÂе 
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Walker е една от водещите търговски марки на систе-
ми за отработени газове в света. Компанията майка 
Tenneco Automotive ( Тенеко Аутомотив ) произвеж-
да една от всеки четири ауспухови системи в света, 
a под името  Gillet ( Гилет ) - отдела за оригинално 
оборудване, произвежда системи за най-големите 
световни производители на автомобили. 
Tenneco Automotive произвежда ауспухови системи 
и компоненти за следпродажбен сервиз, като се 
предлагат за над 90% от европейските и японските 
автомобили. Компанията непрекъснато предлага 
нови продукти и компоненти за подобряване пока-
зателите на автомобила при намаляване на замър-
сяващите емисии и е пионер в разработването на 
технологията за каталитичен конвертор в началото 
на 60-те години.
Tenneco Automotive е производствена компания със 
седалище в гр. Лейк Форест, Илиноис, САЩ с 18 
400 служители в целия свят и годишен оборот от 4.2 
милиарда долара. Фирмата е един от най-големите 
производители и дистрибутори на ауспухови систе-
ми и амортисьори в света, добре известни под мар-
ките Monroe® и Walker®.

 Ауспухът е една от най-натоварените части на автомобила, работеща при екстре-
мални условия: големи температурни промени, жестоки вибрации, корозия, външни ата-
ки от камъни и кал. 
 Световноизвестният производител и лидер в производството на ауспухови системи 
и компоненти за следпродажбен сервиз - Walker (част от Tenneco Automotive) предлага 
над 11 000 различни продукта, което означава, че компанията разполага с оборудване за 
всички модели автомобили. Изразено в световен мащаб - всяка четвърта кола по пъти-
щата разполага със системата на Tenneco Automotive. Производителят съветва да се 
избягват кратките пътувания особено в града. При тях температурите в ауспуха са 
ниски, като по такъв начин се кондензират газове и образуват киселинно покритие, пре-
дизвикващо силна корозия. Неблагоприятните пътни условия като пясък, камъни, вода 
и кал също водят до повреди. Горещият ауспух, натопен във вода или допрян до сняг, се 
свива и разширява, което отслабва заваръчните шевове и уплътненията. Ауспуховата 
система трябва редовно да се проверява, за да се осигури правилната работа. Специа-
листите на Walker разкриват, че автомобил с нуждаещ се от ремонт ауспух надхвърля 
от два до три пъти нивото на вредните емисии; опасен е за пътниците, защото освен 
огромния шум в колата може да проникнат токсични газове. Освен това неизправната 
система снижава мощността на двигателя. 
За да се избегне дискомфорта от тези последици, най - удачното решение е подмяната 
на ауспуха.

WaLKeR
Първокласни ауспухови системи

Ето някои от автомобилни-
те производители, за които 
Tenneco Automotive доставя 
компоненти за ауспуховата 
система за оригинално обо-
рудване под марката  
Уокър Гилет (Walker Gillet):
• General Motors 
• Volkswagen Group 
• Ford 
• Chrysler 
• Nissan 
• Toyota 
• Mercedes 
• Porsche 
• BMW 
• Saab 
• Peugeot 
• Citroen 
• Renault 
• Volvo 

Пиер-ив Кортал.
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monRoe Ó×АсТВА В сВеТоВНиß 
ПисТоВ ØАÌПиоНАТ ÇА TÓÐисТи×есКи 
АВТоÌоÁиËи ( WTCC )

Áихте ли ни запознали накратко с 
äеéността на Tenneco?
“Tenneco е една от водещите компании 
в констуирането, производството и про-
дажбата на системи за контрол на упра-
влението и емисиите в автомобилната 
индустрия. Нашите продукти се използ-
ват както за първоначално вграждане, 
така и в мрежата за следпродажбено 
обслужване. Tenneco предлага амор-
тисьори с търговската марка Monroe и 
ауспухови системи Walker и държи ли-
дерската позиция в тази област в све-
товен мащаб.” 

Çаùо изáрахте WTCC за място, къäето 
äа äемонстрирате своите проäукти? 
“Ние смятаме, че WTCC сериите са от-
лична среда, която ще ни позволи да 
популяризираме марката Monroe и на-
шите технологии в областта на окачва-
нето. Така ще успеем да изградим един 
динамичен и технологичен имидж на 
Monroe. 
Ïостоянно търсим нови решения за 
постигането на максимална безопас-

ност на леките автомобили при всякак-
ви пътни ситуации.  WTCC сериите се 
провеждат изцяло с пътнически авто-
мобили и точно поради тази причина 
смятаме, че това е идеалната среда за 
нашите продукти.” 

Monroe преäлаãа ли амортисüори за 
Seat Leon? 
“Към момента Tenneco доставя ори-
гинални части за няколко модела на 
SEAT. Това са SEAT Leon, SEAT Agil и 
SEAT Toledo. Åдин от нашите най-голе-
ми клиенти е VW Group. Ïродуктите с 
марка Monroe се използват за първона-
чално вграждане при Polo, Golf, Passat, 
Sharan, Caddy, Transporter, Audi A3, Audi 
A4, Audi A6, Skoda Fabia, Skoda Octavia 
и Skoda Roomster. ”

Çа втора пореäна ãоäина ùе раáотите 
съвместно с Пиер-ив Кортал. Как ùе 
коментирате това решение? 
Ïиер-Ив е едно от основните лица, 
заради които хората отиват да наблþ-
дават WTCC сериите. Той притежава 

уникален спортен хъс и потенциал да 
проследи всички характеристики, кои-
то могат да повлияят представянето на 
един пилот в рамките на състезанието. 
Това е и причината да се спрем повтор-
но на Ïиер-Ив, и през 2007 отново той 
да носи флага на Monroe.”

Какво о÷аквате от този състезателен 
сезон в WTCC? 
“Вярвам, че Ïиер-Ив ще изведе Monroe 
начело. Но освен перфектното предста-
вяне и отличните резултати в сериите 
очаквам да затвърдим позициите си от 
миналата година. Не на последно място 
се надявам, че ще успеем да осигурим 
на всички - нашите фенове, клиенти и 
съекипници заслужена доза адреналин 
и емоции.” 

ÈÍтеÐÂÞ Ñ ÀËеÊÑ ÃеËÁÊе - ÂÈÖеÏÐеÇÈÄеÍт 
ÑËеÄ ÏÐÎÄÀÆÁеÍÀ ÄеÉÍÎÑт ÍÀ tenneco еÂÐÎÏÀ

ност на леките автомобили при всякак- уникален спортен хъс и потенциал да 



Вече повече от 100 години поч-
ти всички инженерингови ре-
шения използват лагери за 

предотвратяване на триенето на 
механичните части. Най-големият 
производител на лагери и елементи 
към тях - SKF предлага широка про-
дуктова гама, която успешно намира 
приложение във всички индустриал-
ни сектори. Но водещите звена на 
компанията са автомобилната и ави-
ационната техника. 
Годишно от поточните линии на SKF 
слизат милиони стандартизирани и 
специализирани, поръчкови лагерни 
компоненти. Ïродуктите на компани-
ята се предлагат в 70 страни по света 
благодарение на изградена мрежа от 
над 15 000 дистрибутори. Компания-
та е основен доставчик на лагери за 
независимите сервизи и дилъри на 
оригинални резервни части като ви-
сококачествените продукти с марка-
та SKF се предлагат и на българския 
пазар от фирма Тех-Ко. 

изáорът на познава÷ите 
За да отговори на потребностите 
на своите клиенти Тех-Ко поддържа 
голяма складова наличност от лаге-
ри SKF като фирмата предоставя и 
възможност за поръчки по каталог. 
Всички резервни части са с доказа-
но качество и оригинална опаковка. 
В гамата на SKF влизат лагери и ком-
поненти за тях, които покриват всички 
съвременни автомобили и специали-
зирана транспортна техника. Сред 
продуктите на фирмата фигурират 
както конвенционалните - съчмени и 
иглени лагери, така и новаторските 
магнитни аналози. Компанията пред-
лага надеждни и технологични издър-
жани решения и за авангардните ав-
томобили с хибридно задвижване. 
Áлагодарение на дистрибуторска-
та си мрежа, която покрива цялата 
страна Тех-Ко предоставя на своите 

клиенти пълната гама лагери SKF. 
Във всяко едно от представителства-
та на фирмата автомобилистите ще 
могат да изберат точният продукт, 
който максимално съответства на 
двигателя, модела и годината на про-
изводство на техния автомобил. 
След изчерпателно проучване спе-
циалистите на SKF достигат до изво-
да, че голяма част от проблемите с 
резервните части са в следствие на 
неправилен монтаж или повреди на 
други компоненти, които са в пряка 
връзка с работата на съответната 
система. За целта компанията разра-
ботва ръководство за отстраняване 
на дефектиралите компоненти като 
подменените части в последствие 
се подлагат на анализ с цел подо-

бряване  качеството на новите про-
дукти. SKF съветва всички свои 
клиенти да обърнат внимание още 
на първите признаци за проблеми 
с лагерите. За целта е необходимо 
да се следи за промяна в шума при 
работа на двигателя. Ïри наличието 
на нехарактерен звук е необходимо 
да се провери за следните белези за 
проблеми с лагерите:  
Износване/повреждане на канала
Ïотъмняване/износване на външния 
пръстен  
Äеформиране на вътрешния пръстен  
Ïовреди на сепаратора
Îтлагания от ръжда 
Нарушаване целостта на капсулова-
щата пластина 
Ако тези деформации са налице поч-
ти неминуемо се налага подмяна на 
лагерите. Това ще позволи изоплзва-
нето на максималните възможности 
на двигателя и ще предотврати далеч 
по-скъп ремонт. 
 
Приоритетни звена на покритие 
за SKF  
Автомобилна индустрия 
Авиация 
Машиностроене 
Финна механика  

теÕÍÎËÎÃÈÈ
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ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÍÈ ËÀÃеÐÍÈ ÐеØеÍÈß  
ече повече от 100 години поч-
ти всички инженерингови ре-
шения използват лагери за 

предотвратяване на триенето на 
механичните части. Най-големият 
производител на лагери и елементи 
към тях - SKF предлага широка про-
дуктова гама, която успешно намира 
приложение във всички индустриал-
ни сектори. Но водещите звена на 
компанията са автомобилната и ави-

Годишно от поточните линии на SKF 
слизат милиони стандартизирани и 
специализирани, поръчкови лагерни 
компоненти. Ïродуктите на компани-
ята се предлагат в 70 страни по света 
благодарение на изградена мрежа от 
над 15 000 дистрибутори. Компания-
та е основен доставчик на лагери за 
независимите сервизи и дилъри на 
оригинални резервни части като ви-
сококачествените продукти с марка-
та SKF се предлагат и на българския 

За да отговори на потребностите 
на своите клиенти Тех-Ко поддържа 

клиенти пълната гама лагери SKF. бряване  качеството на новите про-

Тех-Ко ПÐеÄËАÃА сËеÄНиТе  ПÐоÄÓКТи НА SKF
 Лагери главина    Лагери за съединители 

 Ангренажни ролки   Ðолки за канални ремъци

ПÐеÄиÌсТВА НА ËАÃеÐиТе SKF

 Îптимално съчетание между качество и цена на 
продукта 

 Øирока гама от нестандартни модели 
 Надежност и дълъг експлоатационен живот 
 Øирок диапазон от технически възможности 
 Ниски нива на вибрации и шум 
 Сертифицирано качество и екологичност 
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При по-старото поколение автомо-
били се използваха клиновидни 
ремъци за задвижването на ра-

диаторната перка или спомагателните 
системи като климатикът и алтернаторът 
например. Съвременното автомобило-
строене обаче разчита на значително 
подобрените технически възможности 
на многоканалните ремъци. В същност 
към момента 90% от всички автомобили 
са оборудвани с подобни ремъци. 

По-äоáър от ориãинала 
След като през 1982 г. Gates представи 
своя плосък ремък с канали Micro-V сега 
компанията реши да демонстрира усъ-
вършенстваната версия на продукта и 
пусна на пазара Micro-V XF. Óникалният 
канален ремък напълно съответства на 
изискванията за качество на оригинал-
ните резервни части, които автомобил-
ните производители използват при пър-
воначално вграждане в своите модели. 
Сега подобни ефективни и надеждни 
продукти са достъпни и в независимите 
сервизни бази и дистрибутори на ре-
зервни части. 
За да гарантира подобни характерис-
тики на своите продукти Gates разчи-
тат единствено на високотехнологични 
изходни материали и суровини с уста-
новен произход. Åжегодно компанията 
реинвестира огромна част от приходите 
си в подмяна на производствените мощ-
ности и изчерпателни тестови изпитания 
на всеки нов продукт. Според проучване, 
извършено от специалистите на Gates 
след 4-тата година на експолоатация при 
ремъците се забелязва значително на-
растване на случаите на неизправност. 

За да могат автомобилистите да избе-
гнат непредвидени опасни ситуации 
Gates съветват да се направи смяна 
на ремъка след 4-тата година от мон-

тирането му. 
Óстановяването на износване-

то на ремъците е от същест-
вено значение за продъл-
жителността на живот на 
двигателя и намаляването 
на риска от извършването 
на скъп основен ремонт. 

еäни от наé-÷есто среùаните призна-
ци за износване на ремъците са: 
Напуквания по каналите 
Îткъсване на цели участъци 
от каналите 
Îтлагания на замърсяване по каналите 
Ïретриване на външната част на ремъка 
Накъсване на ръбовете на ремъка 
Наравномерно износване на каналите 
Ïерфорации на външната повърхност 
Ðазцепване на каналите 
Îмазняване 
Скъсване 

Ïричина за появата на подобен дефект 
често може да бъде както остаряването 
на компонента, така и наличието на до-
пълнителен скрит проблем, който преж-
девременно скъсява живота на ремъка. 
Такива външни ôактори са: 
Неправилният монтаж 
Не добра експлоатация на двигателя, коя-
то води до чести прегрявания 
Наличието на чуждо тяло (пясък или си-
тен камък) между ремъка, ремъчните 
шайби и/или ролките
Износване на ремъчните шайби 
Изтичане на масло 
Ðазхлабване на ремъка 

Най-често проблемите с автомобилните 
ремъци могат да се установят по отделе-
ния от тях звук. Ïреди да се обърнете за 
съдействие към съответния сервиз може-
те да изпробвате следната техника за ди-
агностициране на неправилното поставя-
не или разхлабване на ремъка. За целта е 
необходимо да напръскате ремъка с вода 
при работещ двигател. Ако шумът продъл-
жи да се чува проблемът най-вероятно е 
в недостатъчното затягане на ремъка. 
Ако след напръскване шумът намалее 
за няколко секунди и после пак достигне 
първоначалните си нива, то вероятната 
причина за това е в изместване на кана-
лите от ремъчните шайби.   

ПÐеÄиÌсТВА НА 
КАНАËНиТе 
ÐеÌÚÖи GATES 

  Висока износоустойчивост 

 Îптимално поведение дори при 
максимално натоварване 

 Висока устойчивост на конт-
растни температурни разлики 

 Минимални нива на преплъз-
ване 

 Îтлична гъвкавост и пластич-
ност 

 Îптимална устойчивост на ви-
брации

 Ниски нива на шум при работа 

Gates съветват да се направи смяна 
на ремъка след 4-тата година от мон-

Óстановяването на износване-
то на ремъците е от същест-
вено значение за продъл-
жителността на живот на 
двигателя и намаляването 
на риска от извършването 

Çнаете ли ÷е:
Ако пукнатините по каналите са 

на разстояние 1 или 2 см един от 

друг 80% от живота на ремъка е 

изчерпан и се налага подмяната 

му с нов.

ÐеÌÚÖÈ 
Ñ ÈÄеÀËеÍ 
ÏÐÎÔÈË   

ÐеÌÚÖÈ 
Ñ ÈÄеÀËеÍ 
ÏÐÎÔÈË   



ÌÀÑËÀ
Тех-Ко ВесТи

1616

ÏÐеÇ ÑеÇÎÍÀ 
ÍÀ ÌÎтÎÐÈте  
Ñ ÏÚÐÂÎÊËÀÑÍÈте 
ÌÎтÎÖÈÊËетÍÈ 
ÌÀÑËÀ ÍÀ 
vaLvoLine

ÊÎÉтÎ ËетÈ Ñ ÂÈÑÎÊÀ ÑÊÎÐÎÑт ÏÎÄ ËßтÍÎтÎ ÑËÚÍÖе, тÐßÁÂÀ ÄÀ ÏÎÌÈÑËÈ È ÇÀ ÑÂÎß ÌÎтÎÐ 
- ÏÐÈ тÀÊÎÂÀ ÂÀÊÀÍÖÈÎÍÍÎ ÔÎÐÑÈÐÀÍе, ÄÂÈÃÀтеËßт ÌÓ ÑÚÑ ÑÈÃÓÐÍÎÑт ÈÌÀ ÍÓÆÄÀ Îт 
ÍÀÄеÆÄÍÀ ÇÀÙÈтÀ. ÍÀÉ-ÏÎÄÕÎÄßÙÎтÎ ÌÀÑËÎ ÇÀ ÑÂÎß ÄÂÈÃÀтеË ÂÑеÊÈ ÌÎÆе ÄÀ ÈÇÁеÐе 
Îт ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÀтÀ ÃÀÌÀ 2-тÀÊтÎÂÈ È 4-тÀÊтÎÂÈ ÌÎтÎÖÈÊËетÍÈ ÌÀÑËÀ ÍÀ vaLvoLine.

Áлагодарение на безупречните си ха-
рактеристики и значими предимства, 
мотоциклетните масла на Valvоline 
отговарят на най-престижните меж-
дународни спецификации на  Амери-
канския Петролен институт (API),  
Ìежäунароäната орãанизация по 
станäартизация (ISO) и ßпонската 
орãанизация за Автомоáилни стан-
äарти (JASO).

2-тактовите мотоциклетни масла 
на Valvoline осигуряват на двигателя 
така необходимата при екстремни-
те експлоатационни условия защи-
та и освен това  са разработени да 
защитават и околната среда, като 
гарантирано понижават димоотделя-
нето. Създадени на основа на висо-
кокачествени базови масла и ново 
поколение добавки, те осигуряват 
отлична защита срещу износване и 
корозия. С други думи - задоволяват 
изискванията и на най-претенциоз-
ните 2-тактови двигатели. 

Ïреди обаче да разгледаме конкретните 
технически предимства на 2-тактовите 
мотоциклетни масла на Valvoline, нека 
си припомним каква информация стои 
зад латинските съкращения на различ-
ните международни стандарти:

Стандартите за 2-тактовите мото-
циклетни масла на API (American 
Petroleum Institute)  са API TC и API TD. 
Спецификацията API TC е за висок 
клас масла с намалено димоотделяне. 
API TD e спецификация за извън бор-
дови двигатели.

Спецификациите за 2-тактови мотоцик-
лети на ISO (International Organization 
for Standartisation) са: ISO-L- EGB, ISO-
L-EGC, ISO-L-EGD. Мотоциклетни мас-
ла със спецификации по ISO-L-EGC и 
ISO-L-EGD са висок клас синтетични и 
полусинтетични масла, осигуряващи из-
клþчителна защита при високи обороти 
и екстремни условия на експлоатация.
JASO (Japan Automobile Standards 
Organization) също има стандарти за 
2-тактови мотоциклетни масла :JASO 
FB, JASO FC, JASO FD. Äо 2004 год. 
най-високият клас 2-тактови масла 
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са били стандартизирани по JASO FC. 
След 2004 год. е добавена и специфика-
цията  JASO FD.

Äруга полезна и необходима  информа-
ция по отношение на  2-тактовите мо-
тоциклетни масла е специфичният им 
начинът на приложение, обусловен от 
принципа на действие на 2-тактовите 
двигатели. Ïоследните най-често нямат 
маслен картер - при тях смазването се 
осъществява от горивната смес, наси-
тена с масло, или чрез непосредстве-
но впръскване на масло в цилиндъра. 
Åто защо при маслата за 2-тактови 
двигатели е много важно äа се спазва 
стриктно указаната от произвоäите-
ля пропорция масло/ãориво. 
Ïо-бедната на масло горивна смес 
води до интензивно износване, а пре-
калено обогатената - до повишено ди-
моотделяне и проблеми с еколозите.

Äа припомним и техническите парамет-
ри на водещите продукти от гамата:
Който може да си позволи най-добро-
то, избира SynPower 2T. Напълно син-
тетично, то е идеално за всички 2-такто-
ви мотоциклетни двигатели. SynPower 
2T образува здрав маслен филм, който 
предпазва от корозия, поддържа дви-
гателя чист, защитава от износване 
цилиндъра и буталните пръстени. Ïод-
ходящо е за двигатели с инжекционни 
системи и с предварително смесване. 
Използва се в съотношение масло/ 
гориво съгласно изискванията на про-
изводителите на двигатели максимум 
до 1:100. Ïритежава одобрения по 
API TC, JASO FD, ISO L-EGD.

DuraBlend 2T е полусинтетичният ва-
риант масло за всички видове 2-такто-
ви двигатели и, както всички мотоцик-
летни масла на Valloline, е с понижено 
димоотделяне.  Îсвен, че осигурява 
защита на двигателя и го поддържа 
чист, DuraBlend 2T  предотвратява об-
разуването на нагар и слепването на 
уплътненията. Това масло е подхо-
дящо за двигатели както с директно 
впръскване, така и с предварително 
смесване. Съотношението масло/ го-
риво не трябва да е повече от 1: 100. 
DuraBlend 2T отговаря на специфика-
циите API TC, JASO FD, ISO L-EGD.

DuraBlend Scooter 2T е поредното 
висококачествено, полусинтетично 
моторно масло за всички модели мо-
тоскутери с инжекционно подаване и 
с предварително смесване. Ïокрива 
всички изисквания на водещите про-
изводители на скутери. Îтговаря на 
спецификациите API TC, JASO FD, ISO 
L-EGD. Valvoline DuraBlend Scooter 2T 
осигурява оптималната работа на дви-
гателя, запазва го чист и предотвратя-

ва задиране. Съобразно изискванията 
на производителите на двигатели, пре-
поръчителното съотношение масло/ 
гориво, в което да се използва е до 
1:100.

Competition Oil 2T е подходящо за кро-
сови мотори, картове и стандартните 
2-тактови двигатели с предварително 
смесване. Не се препоръчва за пистови 
мотори и инжекционни системи. Îтгова-
ря на спецификациите SAE 50  и API TC. 

Motorcycle Oil 2T е качествено мотор-
но масло за 2 тактови двигатели с пред-
варително смесване и с инжекционни 
системи. С характерното понижено 
димоотделяне, то е идеално за по-
малки 2-тактови двигатели. Ïредпазва 
запалителните свещи от замърсяване 
и нагар. Ïрепоръчителното съотноше-
ние на Motorcycle Oil 2T към горивото 
е максимум  до 1:50.  Съответства на 
стандартите по API TC, JASO FB, ISOL-
EGB.
За притежателите на мотори с 4-такто-
ви двигатели изборът се свежда до ви-
сококачествените масла на Valvoline за 
4-тактови двигатели. Така отличната за-
щита на двигателя е гарантирана дори 
при изклþчително сурови работни ус-
ловия. 4-тактовите масла на Valvoline 
cъдържат специално подбрани базови 
масла за качествено смазване в широк 
температурен интервал. Ïодходящи са 
за съединители в маслена баня.

4-тактовите мотоциклетни масла на 
Valvoline също съответстват на стан-
дартите на международните организа-
ции API, JASO и SAE.
Както при маслата за леки и лекото-
варни автомобили, вискозитетният 
клас при маслата за 4-тактови мото-
циклети се определя съгласно класи-
фикацията на SAE (Society of Automotive 
Engineers).
Моторните масла за 4-тактови двигате-
ли, които отговарят на спецификация-
та JASO MA са с ниско съдържание на 
сяра, стабилен вискозитет при високи 
обороти и скорости и са подходящи за 
съединители в маслена баня.

Идеално за всички 4-тактови мотоцик-
летни двигатели е напълно синтетич-
ното SynPower 4T. Ïродуктът покрива 
последните изисквания на водещите 
мотоциклетни производители и оси-
гурява изклþчителна защита при раз-
лични условия. SynPower 4T осигурява 
бърз “студен” старт и отлично смаз-
ване. Ïодходящ е и за съединители в 
маслена баня. Вискозитет  SAE 10W-
40. Ïритежава одобрения по API SG и 
JASO MA. 
Най-подходящо за 4-тактови двига-
тели на леки мотоциклети и скутери 
SynPower Scooter 4T . Напълно син-
тетично, то се препоръчва за всички 
скутери и мотоциклети изискващи API 
SG или JASO MA спецификации. Ðаз-
работено е съобразно изискванията 
на всички водещи производители на 
двигатели и  да осигури  най-добрата 
защита срещу износване и въглерод-
ни отлагания. Вискозитет SAE 5W40.

DuraBlend 4T е висококачествено, по-
лусинтетично моторно масло за всич-
ки 4-тактови мотоциклетни двигатели. 
Ïродуктът е подходящ за съединители 
в маслена баня и се препоръчва от 
водещите мотоциклетни производи-
тели, които изискват API SG или JASO 
MA одобрение. Висококачествените 
базови масла и присадки осигуряват 
стабилен маслен филм. DuraBlend 4T 
може да се  използва при различни 
условия на експлоатация. Вискозите-

ти SAE 10W40; SAE 20W50. Ïритежава 
одобрения по API SG, JASO MA.
Motorcycle Oil 4T е специално фор-
мулирано да осигури целогодишна за-
щита на 4-тактови мотоциклетни дви-
гатели и съединители в маслена баня. 
Ïодбраните базови масла и присадки 
осигуряват здрав филм за сигурна за-
щита и смазване в широк температу-
рен диапазон.
Вискозитeти SAE 10W40; SAE 20W50. 
Ïритежава одобрение по: API SG

И нека мотористите не забравят, че:
КоÉТо ÐАÇÁиÐА оТ ÌАсËА, 
иÇÁиÐА VALVOLINE!
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с настъпването на лет-
ния сезон се увели-
чава и количеството 

на изминатите от шофьор-
ите километри. Õубавото 
време предразполага към 
предприемането на по-дъл-
ги пътувания което освен 
удоволствие може да се 
окаже и проблем ако авто-
мобилът не е подготвен за 
прехода.
Îсвен чисто техническата 
поддръжка през лятото се 
налага да се обърне вни-
мание и на гумите. Според 
проучване на клиентското 
мнение близо 72 % от соб-
ствениците на автомобили 
в Åвропа смятат, че гуми-
те, които използват не са с 
достатъчна издръжливост. 
Верни на традицията винаги 
да предлагат продукти, съо-
бразени с конкретните тен-
денции на пазара за летния 
сезон Michelin предлагат 
нова, уникална гума.

Primacy HP е предназначе-
на за автомобили от висо-
кия клас и гарантира мини-
мум 25 % по-дълъг пробег 
в сравнение с преките си 
конкуренти в същия клас. 
Въпреки удълженият си 
експлоатационен период 
Michelin Primacy HP гаран-
тира същите нива на ком-
форт и безопасност. 

характеристики:
Ïо дълъг пробег
Ðавномерно износване
Ïо-ниско съпротивление 
при търкаляне
Îптимизиран контакт с пътя 
дори и при мокра настилка
Ïо-къс спирачен път на мок-
ра настилка в сравнение с 
конкурентите в класа 

Áъäеùето на пътя:
Новата лятна гума Michelin 
Primacy HP ще се предлага 
в стандартна версия - ради-
ална гума, предназначена за 

автомобили от високия клас  
и в иновативната модифи-
кация ZP ( Zero Pressure) на 
Michelin.  
ZP технологията позволява 
на шофьора да продължи пъ-
туването и след спукване на 
гумата. Ðазстоянието, което 
може да се измине в подоб-
на ситуация е 80 км при мак-
симална скорост от 80 км/ч. 
Това е възможно тъй като 
страничните ръбове на стан-
дартната гума са подсилени 
със специално каучуково 
съединение, което устоява 
на тежестта на автомобила и 
пътниците в него.
Îсвен Primacy HP фирма 
“Тех-Ко’ ÎÎÄ предлага на 
своите клиенти пълната 
гама гуми за лятото на кон-
церна Michelin. Те са адап-
тирани към всякакъв тип 
автомобили - леки, лекото-
варни и 4х4.

ÏÎ-ÄÚËÚÃ ÏÐÎÁеÃ È еÊÎËÎÃÈ×ÍÎÑт 

За малки градски автомобили,  е 
подходящ моделът Touring, който 
ви гарантира прецизна траектория, 
“закачващо” спиране и оптимално 
управление при хлъзгави пътни на-
стилки.

хАÐАКТеÐисТиКи:                
Ðазмер: от 165 до 235 mm
Äиаметър: от 13” до 17”
Серии: от 70 до 45
Скоростен индекс: T-H-V
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За малки градски автомобили,  е 
подходящ моделът Touring, който 
ви гарантира прецизна траектория, 

управление при хлъзгави пътни на-
стилки.

хАÐАКТеÐисТиКи:                

Äиаметър: от 13” до 17”
Серии: от 70 до 45
Скоростен индекс: T-H-V

За автомобили от висок клас и спортни автомобили, “Тех-ко” поддържа 
в наличност серията гуми - g-Force Profiler,  които ви осигуряват изклþ-
чително добро сцепление и управляемост при шосейно каране, както и  
уникален дизайн.

хАÐАКТеÐисТиКи:           
Ðазмер: от 195 до 295 mm
Äиаметър: от 15” до 20”
Серии: от 60 до 25
Скоростен индекс: V-W-Y

BFGooDRicH - 
ÃÓÌÈ ÇÀ ÏÐÎÔеÑÈÎÍÀËÈÑтÈ ÊÀтÎ ÂÀÑ 
ËßтÍÀтÀ ÃÀÌÀ ÍÀ BFGooDRicH ÏÐеÄËÀÃÀ ÏÚËÍÀ 
ÓÏÐÀÂËßеÌÎÑт È ÏÐеÖÈÇÍÎ ÏÎÂеÄеÍÈе, ÍеÇÀÂÈÑÈÌÎ Îт 
ÓÑËÎÂÈßтÀ ÍÀ ÑÖеÏËеÍÈе

За средни градски автомобили, 
компактни и за шосейно кара-
не, BFGoodrich ви препоръчва 
своя модел Profiler²  за опти-
мална управляемост при вся-
какви пътни условия и еднакво 
поведение при сухи настилки.

хАÐАКТеÐисТиКи:             
Ðазмер: от 165 до 295 mm
Äиаметър: от 14”  до 16”
Серии: от 70 до 50
Скоростен индекс: T-H-V

ÍÎÂÈте ÃÓÌÈ micHeLin PRimacY HP ÈÇÄÚÐÆÀт 
25 % ÏÎ-ÄÚËÃÎ Â ÑÐÀÂÍеÍÈе Ñ ÏÐßÊÀтÀ ÑÈ ÊÎÍÊÓÐеÍÖÈß
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Гамата от маслени, въздушни, го-
ривни и филтри за купе покрива 
нуждите от филтри за японските и 
корейските автомобили.  
Компанията Ïеко Миамото е с тра-
диции в производството на филтри-
ращи елементи не само за автомо-
билната индустрия, но и в промиш-
леността. Компанията се представя 
всяка година на Техническото из-
ложение в Германия,  Франкфурт и 
изненадва посетителите с мостри 
на индивидуални серии филтри с 
причудливи форма и дизайн, про-
изведени от Ïеко Миамото. Факт, 
който показва професионализма на 
служителите и доброто техническо 
равнище на компанията . 
Тех - Ко поддържа складови налич-
ности при повече от 90 % от произ-
вежданите от компанията филтри за 

автомобили, като се стреми непре-
къснато да е в “крак” с нуждите на 
нашите клиенти. 

Нека не заáравяме:
-  Mного таксиметрови компании в 
Áългария се обърнаха към азиатски-
те автомобили, не само поради из-
годната им цена, но и заради сигур-
ността, комфорта и практичността. 
-  Амбицията на Hyundai и KIA до 
2010г. е да бъдат сред 5-те водещи 
компании в автомобилния бизнес
-  Åдин от предпочитаните автомо-

били в Западна Åвропа е Honda. 
За 2006г., тя се подрежда на 2-
ро място при Áританците. Спо-
ред JD Powers, Honda е една 
от фирмите, работещи упо-

рито в областта на супер 
чистите автомобили 

за екологично ми-
слещи клиенти, 

специална серия ôилтри 
за азиатски автомоáили - 

PECCO MIYAMOTO 
ÔиËТÐи

и ÇА ВАс 
ÌоТоÐÄÆии
KAVO е холандска фирма, основана 
през 1951 и се утвърждава като водещ 
доставчик на части за автомобилната 
индустрия, като съсредоточава своето 
внимание към Азиатските автомобили.
КАVÎ притежава търговската марка 
АМС, която от своя страна представя 
фирма Kavo при филтриращите проду-
кти. AMC предлага пълен набор от фил-
три за японски и корейски автомобили, 
както и непрекъснато развиваща се 
програма за обслужване на камиони, 
мотори, земеделски машини, индустри-
ални машини и двигатели. 

ТÅÕ - КÎ предлага на пазара пълната 
гама от маслени филтри АМС за мотори.

Няколко убедителни аргумента, за да 
изберете АМС филтрите:
-Качество, съобразено с необходимото 
за първоначално вграждане;
-Непрекъснато усъвършенстване на 
продуктите;
-Непрестанно разширяване на гамата;
-Лесни и ясни референтни номера на 
продуктите
  
Продуктите на ÊАVО можете да наме-
рите и в TEC DOC.

ÔиËТÐи

които непрекъснато се увеличават. 
ßпония и САЩ вече се вклþчват 
със станции за зареждане на подо-
бен род автомобили.
-  Според световните автомобило-
производители най - продавана-
та кола в света е Toyota Corolla, а 
Toyota е производител номер 2 в 
света. Тя заслужено спечели награ-
дата за най-икономичен двигател 
за 2006г. За този успех допринася и 
сътрудничеството със Subaru.

Пораäи вси÷ки  тези при÷ини  
Тех - Ко изáра Пеко Ìиамото. 

ÔÈËтÐÈ
Тех-Ко ВесТи
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осветителни тела

агренажни ролки 
и лагери за 

главини

кабели, свещи, 
филтри, чистачки

пружини

ремъци и маркучи

маслени, въздушни и 
горивни филтри

маслени, въздушни и горивни филтри за 
японски и корейски автомобили

термостати

ауспухови системи

гуми за леки и лекотоварни автомобили

Смазочни продукти, добавки 
и автокозмeтика

Тампони за двигатели
и семеринги

накладки и 
спирачни дискове

карета за полуоски

маншони за карета и 
за рейки

агренажни ролки и 
лагери за главини

датчици и 
електроника по 

автомобила

гарнитури, семеринги
силоконови уплътнители, 

гумички за клапани

съединители, спирачни системи 
и окачване, части и консумативи 

за климатик

части по окачването

Спирачни дискове 
и барабани

Маслени филтри 
за мотори

Съединители и части
и консумативи за климатик

съединители

водни помпи


