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   ОН А А

 ЗАВАР ВА

 РАЧНА И А ИН А ОБРАБО А НА А И

ПОПРАВ А НА П А ИЧНИ Д ОВИ

 Д ОН А А НА ОН А НИ ПО ВИ

 ПОД О ОВ А НА Д ОВИ

Н     
Недостаток на разладниот систем за течности, 
пневматски и инсталациии со индустриски гасови.   

е   е  
Отстранување на шкрипење настанува како 
резултат на недоволна затегнатост на ремените, 
влага и оштетување на ремен и ременица. 

Обновување, поправка и фиксирање на 
метални делови и склопови, производство за 
одливки и калапи. 

Острење, брусење на вентил моторот СУС, 
дупчење, врежување на навој ,
брусење и стругање.    

Заштита на работните предмети и алати од 
растопен метал (лепак) , контрола  на 
заварените споеви при појава на пукнатина. 

О    
Отежнато палење поради неисправнен преливен 
вентил, подолго мирување на моторот или ниски 
температури. 

П      
Пропустливост и бучава настануваат поради корозија и 
механички оштетувања на издувниот систем. 

З      
 

Презаситување на DPF е предизвикано од лоши 
погонски горива, неадекватни моторни масла 
или поради градски режим на возење. 

Н     
Намалени перформаси се предизвикани од 
таложење на нечисти наслаги на сиситемот за 
вмушкување, пригушување и EGR вентили. 

О    
Осигурување на навој со средна и висока јачина.

 
Брзо лепење на мали метални, пластични, 
гумени и делови од порозни материјали , 
меѓусебно и едни со други. 

З     
Зацврстување на изабените лежишта, осавини 
на цилиндричните делови, спречува корозија и 
трошење поради триење.

З    
Заптивање на цевната инсталација за проток 
и циркулација на течности, хидраулична и 
пневматска инсталација. 

З      лоп   

Препознавање на типот на прирабница, 
заптивање на крути и флексибилни прирабници.

П    
Спречување на запекување и зарибување, 
подмачкување при набивање и навлекување, 
како и иницијално подмачкување при 
разработка. 

 
Цврсто и издржливо лепење на различни материјали 
(стакло, метал, пластика , гума и порозни 
материјали) меѓусебно и едни со други. 

Брза и едноставна поправка на термопластични и 
термореактивни пластични делови.

Д    
Неисправни интегрални кола и постоење”ладен” лем.

Д     
Дефекти на електро-механички активатори-оштетен 
изолатор (лак) на намотките.

Д    
Дефекти на активаторите чија работа е регулирана
со температурни сензори и термостати.

Ч       

Отстранување на масла, масти, смолести дамки, 
прашина од гуртни, тврди заптивни смеси (маси), 
лепила, и остаток од налепници и други нечистотии.

Д    
Отстранување конзерванси на база на 
парафински восок и масло. 

От       
Распаѓање на корозија или претварање на корозија во 
стабилен спој на железни или алуминуимски  метали.

Завртки, цилиндрични и останати монтажни споеви со 
отежната демонтажа поради корозија, запеченост, 
присуство на средства за осигурување, споеви без 
зазор, оштетување на прифат на завртката и слично. 



    ЗА И А ОД ОРОЗИ А

    ПОД АЧ ВА

   РИЧНА ИН А А И А И О ПОН Н И

    ОДОБР НИА И ПР ПОРА И

    
Темелна заштита при лакирање и лепење, 
лачно заварување и заштита на облогите од 
прашкасти метални честички. 

П
Подмачкување на специфичните подвозни 
делови на моторни возила како што се 
зглобови, листести пружини, чаури, торзини 
шипки, лежишта.

    
Подмачкување на компресорот за 
компримиран воздух и делови за механизам 
на пневматскиот уред. 

Р илни     
Подмачкување на специфичните делови на 
работните машини и опрема како што се 
лежишта,водилки, завртки,навојни вретена 
,челични јажиња и сл.        

П
Отстранување на проблемот на електро-
контактите и проводниците, како што се кратки 
споеви, зголемени преодни отпори, оштетена 
изолација на проводниците и сл.

 
Избор на лем, топител и прибор спрема 
видот на електричните компоненти. 
Одлемување, чистење, одржување на 
приборот, ладење. 

Изолација на печатени плочи, заштита на 
контактни површини, заптивање, повлекување 
на кабли, термособирачко црево и сл.

Даимлер одобрениа и листа на одобрениа 
и препораки на производителите на моторни 
возила за Вурт програмата на техничка хемија.

  
Привремена заштита на алати, делови и 
склопови после складирање и експлотација 
на употреба на масло, восок и лак за 
заштита. 

    
Подмачкување на специфични склопови на 
комерцијални моторни и приклучни возила.

П  
Подмачкување на специфични склопови на 
погонски агрегати на моторните возила како 
што се лежишта, челични јажиња, завртки и 
запчести преносници... 

Подмачкување на специфични склопови на 
трансмисија на моторните возила како што 
се карданско и полувратило, квачило, зглобни 
и лачни преносници и лежишта. 

  
Подмачкување на деловите на системот за 
кочење како што се водени (влечени) челични 
јажиња, клуч за сопирање и компонетен диск 
и барабан кочница.

  
Подмачкување на деловите на системот 
на кочење како што се од водени челични 
јажиња,клуч за сопирање и компонетен диск и 
барабан кочница.

Подмачкување на специфичните делови на 
каросеријата на моторните возила како што 
се шарките, лост, активатори, водилки , 
бравите и слично.

П     
Подмачкување на специфичните делови на 
патничкиот простор на моторните возила 
како што се шарките, лизгачки површини, 
водилки и слично.
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Денешните системи за разладување на 
моторните возила се така дизајнирани да 
пронаоѓањето места на протекување на 
разладните течности може да биде многу 
напорна работа. Пневматската 
инсталација на пр. системот за кочење 
на комерцијални возила или на пр. LPG 
инсталација во патничките возила имаат 
многу осетлива улога, затоа за нивната 
исправност се посветува големо 
внимание. Кај гасовите кои се запалливи 
треба задолжително да се врши контрола 
на сите делови за да не настане 
експлозија со катастрофални последици 
по човечки живот и материјална штета. Не 
смее да се дозволи да настане грешка! 
Употребата на едно од понудените Вуртови 
системи за дијагностика на пропустливост 
може на Вас значително да ви го намали 
потрошеното време и парите!

Како резултат на недоволно загревање и 
присуство на нечистотија при лемење на 
печатените плочки  многу често доаѓа со 
појава на ткн ладен лем, кои со тек на време 
се јавуваат преодни отпори и прекини. 
Откривање на нов таков дефект е тешко 
визулено да се открие  посебно кај 
осетливи и комплицирани склопови. 
Привремени и краткотрајни пречки кај 
возилата најчесто може да се поврзе со 
одредени временски услови. 
Температурата игра важна улога  кај 
функционирањето на сите системи на 
возилата и затоа кај купувачот често ќе се 
слушне изјавата:”…кога е ладен”! Во тој 
случај дијагностиката во сервисот не е во 
состојба да открие такви дефекти  затоа 
што не се врши под карактеристични 
околности под кои се јавуваат проблеми.
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ПР ДНО И НА  
 НИ А

• Едноставна и брза употреба
• Не е потребна комплицирана и тешка 

демонтажа на погонскиот агрегат.
• Сигурна дијагноза за само неколку минути 

без демонтажа
• И најмалото течење кое настанува при 

притисок повисок од 30 Бари и високо 
оптеретување (напор), може со сигурност 
да се докаже.

ПРОП А  НА И А А ИОНИ  ЧНО И

Мало, но константно губење 
на разладни течности, поради 
лошо заптивање на спојките 
или појава на микро-
пукнатини, често неможат да 
се откријат со конвекционални 
методи поради значително 
мало губење.
Само затоа УВ технологијата е 
најсигурна алтернатива.

Пропуштање на заптивките 
помеѓу блокот и главата 
на моторот или појава 
на пукнатина во блокот 
или главата на моторот, 
резултира со губење на 
разладени течности по пат на 
издувниот систем. На тој начин 
е оневозможена визуелна 
детекција и бара проверка со 
специјален CO2 тестер.

Откривање на пропустливоста 
додека системот е сеуште 
под притисок ,бара примена 
на специјални пенливи 
средства кои формираат 
бела пена што укажува на 
местото на течење.
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Р НИ :
Бр. 
Стр.    

ред. 
Бр.  

Назив На производот

   

  
    

   

    
   

CO2 детектор за 
пропуСтливоСт-Сет

пеНа за детекција
На пропуСтливоСт

ЧиСтаЧ На UV адитиви 

пеНа за детекција На 
пропуСтливоСт PLUS   
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Д И НА РИЧНИ И 
РОН И О ПОН Н И 

Р

Д И НА РО
АНИЧ И А ИВА ОРИ

Д И 
НА Р О

Н И

За откривање на 
неисправност на 
интегралните кола 
(процесор/чип) потребно 
е да имате шема како 
би се испитала неговата 
исправност. Тоа во повеќе 
случаи е невозможно 
и прекомплицирано.
Со разладување 
се овозможува 
манифестација на 
дефектот кој инаку се 
јавува само при термичко 
преоптоварување.

Ладење на залемената 
површина(област) со 
употреба на спреј за 
замрзнување,кршливите 
лемови се одвојуваат од 
контактните површини и 
со тоа полесно визуелно 
се приметуваат или 
помагаат мерните 
инструменти.

Често се оштетува изолацијата(лак) на намотките 
соленоиди,кои штитат од краткотрајни спојки, се 
манифестира само при термичко преоптеретување.
Разладениот намотски електро механички 
соленоид,брзо и едноставно проверете ја неговната 
исправност и отстраните  ги сомнежите за други можни 
дефекти.

Манипулација со делот 
што го извршува дејството 
е регулирано со 
температурни сензори 
или термостати, на начин 
до ладење на сензорот 
или термостатот, 
симулирате средина во 
студени работни услови.

   

О      
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Соленоид на пневматичен систем 
за кочење   
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ПРОБ

ЗАБ А

Р НИ

Поради самата конструкција, возилата 
како склоп е составен од различни 
метали кои се  меѓусебен контакт,во 
помалку или поголеми изразено 
влијание прскајќи солена вода, слаба 
киселина и база и слични агресивни 
материјали, константно е подложно на 
ткн. контактна(галванска) коризија. Во 
тоа прилика помал племенит метал 
постанува анода во однос на други и 
кородира со поголема брзина него 
што би кородирал сам подложен на 
истите услови.Исто така, изложеноста 
на температурни варијации, примена 
на преголема сила на затегнување 
на навојните споеви и специфични 
постапки на монтажа, проследени се 
со животниот век на секое возило.

Слабо повремено 
влијание на вода, 
влага и средства за 
чистење.

Интензивно влијание 
на влага,прскање 
на солена 
вода,средства за 
чистење,слаби бази 
и киселини,како и 
механичо влијание 
од околината. 

Екстремна корозија настанува поради 
влијание на екстремни температурни 
варијации, вода,кисели и базни продукти на 
оксидација и согорување, како и интензивно 
абење на материјалиот и примена на 
преголема сила на затегање на завртките.

При демонтажа на споеви без зазор 
како и споеви осигурани или зацврстени 
анаеробни средства,употреба на 
отворени пламени,треба да се обрне 
внимание на температурата и на зоната 
на загревање затоа што може да дојде 
до трајно оштетување на површината и 
на деловите како резултат на промена во 
димензијата,тврдинатана површината и 
материалите ,како и појава на овалност и 
слично.Оваа метода се препорачува само 
кај склопови кои после демонтажа имат 
нови заменети делови или елементи за 
спојување.
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Навртка на издувните цевки

Грејач на дизел моторот

Завртка на EGR вентилот
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Бр. 
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ред. 
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Назив На производот
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Навојни или 
цилиндрични споеви, 
осигурани / зацврстени 
анаеробни средства 
со голема јачина, 
бараат  демонтажа 
со исклучиво локално 
загревање до +250 C.

Навојни или цилиндрични споеви, осигурани / зацврстени 
анаеробни средства со голема јачина, бараат  
демонтажа со исклучиво локално загревање до +250 C.

Употреба на неадекватни алатки за одвртување,примена 
на преголема сила на затегнување,поради 
механички,термички и хемиски влијаниа доаѓа до 
оштетување на прифатот.Исто така,абењето,недостаток 
на нерамна површина и лоша геометрија  на   профилот 
на прифатот може да предизвика прролизгување на 
алатите кои се користат при демонтажа на завртката. Овие 
проблеми се решават со примена на специјална паста 
која се размножува на нерамна контактна површина.

Поради составени 
надворешни заеднички 
елементи(отвори)
се создава зазор 
спрема внатрешни 
елементи(осовини)
што овозможува нивно 
разделување. Во тој 
случај многу е битно 
да се внимава  на 
дебелината на ѕидот 
и видот на материјал 
како за да не дојде 
до деформација 
на елементите и 
термички промени во 
материјалите кога има 
задоцнето ладење.

При брзо ладење 
доаѓа до собирање 
на внатрешниот 
елемент(осовина) и 
создавање на зазор 
спрема надворешниот 
елемент (отвор),а тоа 
овозможува негово 
разделување. Создавање 
на зазор на разладеното 
пенетрациско масло 
овозможува нивното 
пробивање помеѓу 
надворешниот елемент  
и на тој начин се 
разделува,што додатно 
се олеснува.
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Запчаст венец на замаецот

  

PH I PZ завртки  

 

П   

Додатни производи за употреба на плинска смеса

(Пропан-Бутан смеса) (Пропан-Бутан-Ацетон 
смеса)

П     

Б     Б    

П     

Torx завртка
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   Ч
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П   
Ч       

ПРОБ ЗА О  ВИД НА ЗА АД ВА   РАБО И

ЗАБ А

Остатоци од масло, масти, издувни 
гасови, чад, остатоци од лепила и заптивни 
маси во комбинација со промена на 
температурата и други фактори на 
експолотација, значително можат да ја 
загрозат функционалноста на пооделни 
системи на моторните возила како и 
сигурноста на работење на пооделни 
делови и склопови.
Затоа при редовна поправка ,демонтажа, 
монтажа, чистење и одмастување 
секогаш прв работен чекор и предуслов 
за оптимални резултати  е далечинска 
процедура за обработка како што 
се подмачкување, лепење, аптивање, 
антикорозна заштита, поправка и слично.
Покрај видот и интензитетот на загадување, 
за чие отстранување се потребни посебни 
средства на база растворувач и други 
активни сустанции, другите важни фактори 
кои се соодветни се: брзина и испарување 
на растворувачот, неагресивно делување 
на материалите, корисникот и околината, 
чистење без остатоци кои ги попречуваат 
подоцнежните работи. 

Отстранување на остатоците од масла, 
мазива и други нечистотии и валканици во 
комбинација со нив посебно е важно за 
полесна демонтажа така и во повторна 
монтажа на делови, заптивање, лепење, 
зацврстување, репарација, подмачкување 
и слично. Затоа се потребни средства на 
база на лесно изпарливи растворувачи, кои 
ефикасно чистат и одмастуваат, оставајќи 
ги чисти, суви и одмастени површини. 
Изберете средства што одговарат према 
специфичните барања кaко што се: 
биоразградливост, класа на запаливост, NSF 
одобрение, рачни или машинско чистење и 
слично.

Со употреба на неквалитетно гориво, 
непотполно согорување, се формираат 
наслаги на чад кои се предизвикани 
од зголемени емисии на штетни 
гасови,неправилност и потешкотии во 
работата и намалување на силата на 
моторот.

За системско чистење на системот и 
подготовка на погонски горива и комори за 
согорувања без разделување на склоповите, 
не смеат да се користат овде понудените 
монтажни чистачи, само специјални 
системски чистачи.
Повеќе на стр. 12-13.
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Меки и лепливи наслаги 
конзистентни како и природните 
смоли се најчести на деловите 
каде што маслото и нафтата 
доаѓаат во контакт или како 
последица на согорување,па 
е потребно да се отстранат 
како би се подобрила 
функционалноста на 
загадувачкиот систем.

Прашината која што се создава 
како резултат на трињето 
при трошење  на плочките за 
кочење се задржува на гуртните 
компоненти и така со своето 
абразивно делување се убрзува 
нивното абење и корозија. За 
отстранување на прашината од 
гуртните потребна е примена 
на специјални средства 
кои содржат ацетон,брзо 
испаруваат и чистат без 
остатоци на металните 
површини.

Покрај темелно чистење и 
одмастување еден од главните 
предуслови за остварување 
на оптимални резултати е 
прилепување и  стрвднувања 
на лепакот , моторни 
заптивни маси и  средства за 
осигурување и зацврстување е 
отстранување на стврднатите 
стари остатоци со употреба на 
специјално развиени средства 
за чистење на база на органски 
растворувач.

Брзо и едноставно 
отстранување  на остатоци  на 
лепакот од лепливите траки 
и налепници каде што се 
потребни специјални развиени 
средства кои содржат масло 
со екстракт од портокал 
кое е комбинација со други 
растворувачи кои пенетрираа 
низ порозните површини и  ги 
разградуваат остатоците од 
лепак при што не штети на 
материјални подлоги.
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ПРОБ
Под влијание на вода , влага, соли 
и хемикалии сите незаштитени 
метални површини кородираат.
Отстранување на корозивните продукти 
од алатите,складирање на деловите од 
машината и површината на возилата е 
важен фактор кои укажува на нивниот долг 
животен век.
Постојат многу начини за одстранување 
на корозијата, но повеќето подразбираат  
стругање пескарење ,четкање со жичани 
четкици итд.што може да биде доста 
напорна работа,а во некој случаеви 
е целосно неизводлива.Коризијата на 
површинските делови кои се битни за 
нивна фукција,како што се  колено 
на радилица,ексцентри на брегасти 
осавини,ракавци на лежиштата и 
забчаници и др.не смеат да се чистат 
по механички пат затоа што доаѓа до 
промена на димензијата,цилиндричноста, 
рамнина и понекогаш и тврдината на 
површината.
Во зависност од видот на металната 
површина,обликот и интензитетот на 
козоријата,брзо и ефикасно отстранување 
на корозијата се постига со примена на 
хемиски средства.
З  
1.Р    во случај 
на одстранување на тенок слој на 
површинска рѓа.
2. П    во стабилен 
органски спој,кога растварањето е 
невозможно.
З  
*П  со специална политура за AL.
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Железото како основна компонента на оваа група на метали 
подложно е на различни облици на корозија. Брзината и 
интензитетот на настанување на корозијата  зависи од влијанието 
на околината,што е условен начин на нивно одстранување. 
Со употреба на сооедветни хемиски средства можно е да се 
изврши потполно растварање на корозијата или претворање на 
корозијата во стабилен спој кои понатаму нема да кородира.

Тенкиот слој на површинската 
корозија на металите можно 
е да се одстрани со раствор 
на база на киселина или 
некисленски раствор,кој во 
потполност ќе ги раствори 
корозивните продукти.За 
одстранување на корозијата 
во тесен и простор со мала 
толеранција,потребни се 
употреба на средства со 
пенатрациско делување.

Дамките по оксидација по 
површината на алуминиумот 
може да се отстрани со 
специјална политура за 
алуминиум, која со  хемиско и 
абразивно делување ја враќа 
површината во првобитен 
изглед без оштетување.

Кога корозијата од металните 
површини неможе да се 
одстрани со растворени 
хемиски средства, а 
пескарење како метод на 
чистење не е прифатливо, 
се препорачува примена на 
средства кои во реакција со 
корозијата  создава неактивен 
органски спој и така го 
спречува понатамошниот 
процес на корозија. 
Мометално местото останува 
чисто од корозните агенски 
од околината и можно е да
се бои и лакира.
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ПРОБ
При повремено  или подолго ставање 
надвор од погонот,складирање или 
транспорт на делови на возилата и 
машината,алат,прибор и слично ,многу 
е битната нивната конзервација и цел 
е да се заштити од атмосферски 
влијанија,вода,влага,прашина и 
нечистотија. На тој начин деловите 
се штитат од корозија на  краток или 
подолг период, што се овозможува 
нивна повторна употреба,монтажа и 
функционалност.

Конзервираните алати, делови на возилата 
и машината пред повторна употреба , 
потребно  е потполна деконзервација  
како нивната монтажа би се одвивала 
непречено при што се остварува потполна 
и исправна функционалност.

При одстранување на конзервансите прво 
е потребно да се воспостави кој вид на 
конзерванс е потребно (масло или восок) 
и согласност на тоа треба да се избере 
средство кое ќе може во потполност да 
одстрани.
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Потребно е примена 
на средства на база на 
растворот кои се ефективни 
за растварање на 
парафински восок,кои брзо 
испаруваат и не оставаат 
траги од чистење.При избор 
на средства што одговараат 
потребно е да се внимава на 
осетливоста на површината 
од која се отстранува 
конзерваност кое не би 
предизвикало оштетување на 
истите.

За потполно одстранување на конзервансот на база на малсо 
изберете еден од високо квалитетни монтажни чистачи кои се 
на база на органски растворувач кои имаат висок ефект на 
одмастување. Со употреба на средства за чистење на база на 
алкохол се врши груба деконзервација.
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Спреј доза со пумпица
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П    

ПРОБ
     В ПО А  

Недоволно триење помеѓу ременот 
и ременицата која доведува до 
пролизгување на ременот,кое проследен 
со звук и шкрипење,како и до недовлно 
полнење на акумулаторот.Причините 
може да бидат : недоволно затегање 
на ременот,влага на ременот,абење, 
оштетување на ременот и ременицата.

О    
Неисправен преливен вентил и долго 
стоење на моторот,како и ниска 
температура доведува до потполно 
одземање на горивото од системот за 
доток на горива,што го отежнува палењето 
на погонскиот агрегат.

П      
Како резултат на корозија и механичко 
оштетување на издувниот систем може да 
настане дупка и пукнатини кои го прават 
издувниот систем пропустлив,што се 
манифестира низ емисија на непожелни  
издувни гасови и шум.

З      
 

Константно градско возење,со употреба 
на лоши погонски горива  и неадекватни 
моторни масла  доведуваат до 
презаситување DPF. Доколку заситеноста 
постигне граница над кое не е можно да 
се изврши регенерација по нормален 
пат,електрониката на возилата автматски 
ја ограничува снагата на моторот.

Н     
   

     
    

   ..предизвикани од 
таложење на наслаги од нечистотија  од 
ситемот за вшумукување,пригушен EGR/
AGR  вентил,комора за согорување и 
издувни вентили.

   П     
 

О    

Без разлика на шумот на 
шкрипење ,за да се спречи на 
можноста за кинење ременот 
и да се намали ризикот  од 
поголемо ошетување на 
моторот, се препорачува 
употреба на специјален 
спреј. Освен елиминација на 
непријатен звук на шкрипење 
при негова примена,се 
осигурува и доволна сила на 
триење дури и при ладни и 
влажни временски услови. 
Исто така ,се подобрува и 
флексибилноста на ременот 
кој веќе некое време се 
користи на возилото,додека 
при третирање на нов клинаст 
ремен се продолжува 
неговата трајност.

За потполно 
гасонепропустливо и сигурно 
затварање на настанати дупки 
и пукнатини на издувниот 
систем, постојаност на 
висока темперетура која 
варира, како и агресивни 
механички и хемиски влијаниа 
како удари од каменчиња, 
стругања, влијание од вода и 
соли, потребно е употреба на 
специјален кит за репарација, 
кој не содржи азбест.

Старт рапид спрејот 
помага при решање на овој 
едноставен проблем со 
прскање во карбураторот 
односно вшмукателна гранка 
која овозможува стартување на 
моторот и овозможува давајќи 
време на пумпата повторно 
да го снабди системот со 
гориво. Едноставно прскање 
на спреј во карбураторот , 
вшмукателна гранка односно 
во куќиштето на филтерот за 
воздух,спрејот доаѓа директно 
на вшмукателниот дел на 
моторот и може моментално 
да помогне при стартување 
на моторот.Не се потребни 
никакви посебни механички 
постапки при употреба на 
спрејот кај сите типови на 
мотори.
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Тврдокорни наслаги на чад во 
фино саке на филтерот ,бараат 
примена на специјални подесени 
хемиски средства кои ги топи и така 
се создаваат услови за автоматско 
регенерање на системот. 
Ефиканост во некој случаи може 
да се постигне и на системи кои 
се заштитени дури и до 95% и така 
да избегне скапа замена на DPF 
филтерот.

Смолести и тврдокорни наслаги ,настанале како нус-продукти на согорување,кои доведуваат до загушување на 
моторот или намалување на неговите перформанси.Со употреба на специјални формулирани расторувачи,истите 
може успешно да се одстранат без технички барања и долготрајна демонтожа на делови.Поради различни 
компресиони односи на дизел и бензиски мотор и потенцијални опасности на штета,изберете сооедветен производ 
строго придржувајќи се  на упатства за употреба.
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TUV Thurigen е уверен 
во ефикасноста и 
квалитетот на нашите 
производи.

   В

Освен горе наведените побарајте и други производи 
во специјалниот 
В       
и чистачи за бензин, дизел, LPG, моторно масло, 
трансмиски флуиди и систем за разладување.
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ПРОБ
Мало оштетување на некои делови од 
возилото,алатот и работничка опрема 
изградена од пластика, метал, дрво, гума, 
текстил и друг материјал,често бараат 
брзина, сигурност  и естетски прифатлива 
поправка.Со употреба на ткн. секундарни 
лепила на база на цијаноакрилат,тоа 
може да се заврши за само неколку 
секунди.

Сите цијаноакрилати прилагодени се 
за општонаменско лепење на различни 
материјали во различни комбинации,при 
што посебно подобрената 
формулацијата која е достапна за лепење 
на тешко лепливите(пластични,гумени 
и порозни) материјали.Според тоа 
и основен критериум е употреба на 
правилен избор на сооедветен лепак.
Исто така,специфична модификација 
на хемиска основа,може да биде 
прилагодена и висока температурна 
отпорност,отпорност на удари и итд. 
согласно на специфичнитите барања за 
примена.

Повеќето Вуртови секундарни лепила 
доаѓаат во патантиран DOS системот 
за дозирање кое овозможува 
едноставенo,чистo и прецизно нанесување 
со една рака,без стврднување на лепилото 
на врвот на шишето и потполна користење 
на содржината ” до последна капка”

О  ОД НАВ Д НИ  ЧАИ ПИ

     
 

   

Тешко леплива пластика или ткн. олефинска 
пластика (PE, PP,PTFE, PA,PBT,POM,TPE, 
еластомери и природна гума ) поради мали 
површински активности бараат примена на 
специјално формулирани лепила кои можат 
ефективно да ја навлажнат таква површина и 
да постигне задоволителна јачина на лепење.
Можна е примена на општенаменски 
секундарни лепила во комбинација со 
прајмер за олефинска пластика,кој се 
зголемува јачината на лепење.

Материјалите како што се дрво, хартија, кожа, 
ткаенина, плута, камен, керамика, тврда пена 
и слично,поради своја порозност и грубост 
имаат голема моќ на апсорбција и бараат 
примена на лепило со висок вискозитет како 
би се овозможило потполно”влажнење “ на 
цела активна површина.Кај многу мали зазори 
и мали површини со порозни материјали 
можно е лепење со Вуртово секундарно 
лепило со четка.
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За брзо фиксирање или поправка на 
оштетување на метални,пластични и гумени 
делови,со макс.зазор до 0,10 мм без 
посебни други барања,идеално решение е 
супер брз општонамески лепак.

Се применува лепило во форма на гел,кој 
не протекува и не капе.Во случај на мали 
зазори можно е да се користи лепило 
со низок вискозитет во пакување кое е 
прилагодено за размачкување со четка со 
што се спречува истекување и капење.

Се применува лепило со еластични својства 
како резултат на оптоварување како не 
би дошло го пукање (деформација) на 
залепениот спој.Така формираните лепила 
прилагодени се и за примена при повисока 
температура.

Во овој случај, освен потреба за екстремно брзо и сигурно лепење,главни критерии за избор на соодветен лепак се специфични барања 
за примена како што се различни видови на материјали,оптеретување на коишто залепениот слој ќе биде изложен (температура,удари и 
оптоварување), големина на зазорот и површина на која се лепи.
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Лепење како метода е спојување на 
различни материјали кое широко се 
применува заради низа на предности 
кои ги нуди во однос на останати 
методи на спојување како што се 
заварување,стискање ,спојување на 
завртки и сл.

Со лепење се остварува единствен 
пренос на напон преку цела површина 
на лепење, се заштедува на тежина на 
конструкција, се зголемува динамичното 
оптоварувања на спојот и овозможува 
спојување на различни материјали едни 
со други или нивни комбинации,што со 
механички метод на спојување во повеќето 
случаеви е невозможно.

Достапната технологија на 
лепење(епоксиди, акрили, 
метил,метакрилати, лепила на база на 
синтетичка гума итн) прилагодени се 
како универзални така и специфични 
случаеви на лепење поради голем број 
на различни материјали и комбинација 
на нивни конструкциски спојувања.
Затоа,за оптимални резултати на 
лепење,примарен критериум за избор на  
соодветно лепило е видот на материјалот 
и големината на површина кои се лепат 
и овозможува лепилото да одговори на 
посебни потреби на конкретно место на 
примена, кои се изложени на повисока 
температура,отпорност на динамичко 
оптеретување,постојаност на агресивни 
хемикалии, јасна линија на спојување итд.
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Поради ниска површинска 
енергија,за остварување 
на цврста врска на 
лепење,тешко лепливите 
пластики бараат специјални 
акрилатни лепила.

Потребно е примена на ткн. 
контактни лепила на база 
на полипропилен (синтечка 
гума).

Со употреба на секундарни 
лепила на стакла и метал 
се создава крут тенок слој, 
како резултат на различни 
дилатациски материјали, 
при загревање или ладење, 
доаѓа до пукање на 
стаклото.Затоа е потребно 
специјално формулирано 
лепило и активатор со цел 
да се постигне активно                     
”влажнење“ на површината 
поради негова непорозност 
и остварување еластична 
врска во спој при прилика 
на дилетација.
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Потребно е да се применат  ткн. контактни лепила со подолг отворен 
период,на база на синтетички гуми(полихлоропен,NBR, SBR ),која 
со физичко врзување, испарување на растворувачот,овозможува 
лепење на големи контактни површини. Поради таквиот механизам 
на врзување посебно се погодни за лепење на порозни материјали: 
текстил, кожа, хартија, пенасти материјали, плута,дрво,меѓусебно или 
за мазни(непорозни) материјали.

 челик, алуминиум, лиено железо, нерѓосувачки челик, бакар, 
месинг, ферити, пасивни метали; П  ABS, PVC, PC, PMMA, PA 6;  
Композити: GPR, FPR, SMC.
За примена на универзално лепење на различни материјали и 
во различни комбинации,  достапни се технологии на база на 
епоксид,акрилат и полиуретан. Места со специфичните барања на 
примена, како што се температурно и динамичко оптоварување, 
невидлив спој на лепење и слично, тие се главни критерии за избор на 
соодветната технологијата на лепење.
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Една од едноставните начини за се утврди од кое семејство на пластични 
материјали се работи до врвот на заварување на пластиката допрете ја 
површината на тест командата.Термоактивниот материјал при топење 
бабри и дими при што ја менува бојата (кафеави или некоја друга 
во зависност од типот на материјалот)  и постанува леплив за врвот на 
заварувачката пластика.Топлината го уништува пластичниот материјал 
и неповратно го менува  хемискиот состав што дословно значи да 
ги губи првобитните физички особини ,тоа го прави неупотреблив.
Термопластичниот материјал(како што се PP и TPO   ) не димат, не 
бабрат,не ја менуваат боја и не се лепливи на врвот на заварувачот на 
пластика.Омекнување на термопластичниот материлај на топење,не 
доаѓа до промена во хемискиот состав ,тие исто по ладење се 
враќаат во првобитната состојба.Овој процес може да се спореди со 
смрзнување на вода за да се направи лед ,тие се и термопластични 
материјали можат безброј пати да се топат и повторно да се стврднат.
На сликата може да се види разлика помеѓу термоактивен и 
термопластичен материјал.
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Наједноставен начин на класификација на пластичниот материјал 
према неговата реакција на топлина.Освен тоа,пластичните материјали 
можат да се класифицираат на две основни групи:

Во зависност од тоа дали се работи во термопластични или 
термоактивни видови на пластични материјали, зависи од можноста за 
примена на една од методите за поправка, лепење или заварување.
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Црни, пламен во чад. Мириса како гума. 

Чадлив, жолт пламен со вжарен пепел. Сладок мирис. 

Проѕирен пламен, син на дното, а жолт на врвот. Мириса како стеарин.

Жолт, на дното син и црн пламен. Се топи и пени. Остар 
мирис по мравска киселина.

Проѕирен пламен, син на дното, а жолт на врвот. 
Мириса како восок од свеќа.

Многу чадлив, жолт пламен, зелен по рабовите. Бел дим 
и мирис сличен на хлороводородна киселина.

П
П
П
П

   

Постои неколку,помалку или повеќе прецизни начини за идентификација 
на видот на термопластиченот материјал:

   Овој тест  не е толку прецизен,но овозможува прв увид 
во видот на пластиката со кои се работи.Одредена платстика ,освен PE 
и PP .Изгребете ја површината на пластиката со нокт и доколку остане 
гребнатина тогаш се работ за тврда пластика, повеќе пластики се PE, 
PP, PTFE И останати слични меки пластики

   Мало парче од пластиката ставете го во чаша со вода 
на собна температура. Сите пластики освен се PE и PP потешки во вода 
и потонуваат.

   Тест со палење е најточен тест за идентификација на 
пластичната маса. При тоа е потребно да познавате како се одредена 
пластика се однесува при палење ткн. боја на пламенот и мирис.
Изведете го тестот на отворено. Земете парче пластика и запалете ја,и 
гледајте ја нејзината реакција. Овде се наведени реакции на палење 
само кај некои од најчесто користените пластични маси.

Со загревање дими, бабри, 
менува боја и постанува крут
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Кај модерните моторни возила поголемата 
неносивост на каросериски делови,го 
насочуваат воздухот како и техничките 
елементи ,се изработени од пластика. 
Со WURTH  системот на лепењето и 
заварувањето, можат  трајно да ги репарират  
(преработат) еластични, полукрути како и 
крутата пластика. Повеќе не треба да се 
менува комплетно делот на пр. пукнатина на 
куќиштето на воздушениот филтер. Тестирање 
на водечкиот производител на автомобили 
,DEKRA-е* и AZT-а** докажано е да се 
стручно репарирани пластичните делови се 
употребливи за стабилност, функционалност 
и добиваат нов изглед. Од економска и 
еколошка причина, денес се повеќе се 
користат такви репарациски методи наместо 
вгадување на скапи нови делови.
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*калкулација на основа на просечни цени на работното време

Потрошен материјал:               cca   500,00 RSD
Работно време (30 мин )*:      cca   600,00 RSD
Нето продажна вредност :              6.000,00 RSD

О  ИП НА П А ИЧНИ А РИ А И  И ПОПРАВА

   

    
 

        
 

    
    
    
  

Пластика која се загрева постанува мека 
и еластична, а со ладење повторно се 
стврднува.Во текот на процесот не доаѓа до 
нивна хемиска промена.

Усогласување на заварени споеви,пополнување 
на мали пукнати во одливките (куќиштето на 
менувачот, картер, издувниот систем на гасови, 
хладњаци , резервоари и цевки...) и преголеми 
дупки за завртки.Поради ниска 

површинска 
енергија ткн. 
Олефинска 
пластика, употреба 
на лепила не е 
можно поради 
невозможност 
на јачината на 
врзување.
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Со употреба на течни маси на база на 
епоксидна смола со метално полнење 
ткн, течен метал, можно е во кратко рок 
да се изврши трајна или привремена 
репарација на оштетени делови.
Пукнатините,оштетени навои, абење 
на осовината, лежишта на клинови и 
лежишта, ожлебеност и др. механички 
оштетувања на различни метални 
површини се ефикасно санирани до 
одреден степен на оштетување.

Традиционалните методи на поправање 
како што се заварување, бараат повеќе 
време во подготовката и изведувањето 
на постапката, а може да дојде и  до 
термички промени на материјалот, 
настанување на пукнатини и деформација 
на деловите. Течните метали како 
алтернатива лесно се применуваат и се 
избегнува сите ризици како последица 
после заварување.Може да се обработат 
со стругање, глодање, брусење и други 
постаки за обработка.

Постојат повеќе фактори за избор 
на соодветен репаратурна маса, а 
која е во директна врска со видот на 
оштетување кое треба да се репарира, 
видот на металот доколку треба да се 
постигне неприметна репарација  и 
механичко оптеретување и истакнување 
на материјалот на местото на репарација. 
За да се исполнат специфичните барања 
на репарација, достапни се течни метали 
со различен вискозитет (течно, во облик 
на паста и “пластелин”) и форма (кит 
маса за мешање, 2К-касети за пиштолско 
нанесување, мешани стапчиња)
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Екстремно комбинирано оптоварување, оштетување за време 
на склопување, неисправно составување поради замасленост 
на деловите, неисправен склоп на жлебот за клин и сл., причини 
се неповратно трошење на материјал ,кои ја загрозува 
функционалноста на делот како што се осовини, вратила и 
куќиштето на лежиштето.Репарација на такви оштетувања бара 
маса со висока цврстина, постојаност на абење,абразија и 
хемиско делување.

За поправка на изабени 
навои избор на соодветна 
епоксидна маса направите 
ја спрема специфичните 
барања како што се 
температурно оптеретување 
и видот на материјалот во кој 
се прави поправка.
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За полесно обликување 
на деловите кои 
недостасуваат изберете 
полесно мешани 
епоксидни стапчиња или 
еден од течните маси за 
дополнување на деловите 
кои недостасуваат.

При попoлнување 
на дупк апотребно 
е  маса со поголем 
вискозитет,односно 
конзистентна паста,а кај 
дебели слоеви на маси 
за негово зајакнување 
потребно е да се користи 
трака со стаклени влакна.

За поправка на грешки 
на одливки како што 
се: површинска 
вдлабнатина,цврста 
површина, топлинска 
пукнатина, непотполна 
излиеност, непрецизна 
мерка и поправка на 
контурите, потребно е 
примена на маса со низок 
вискозитет.

Пукнатините и 
микропорозност настанува 
во материјалите поради 
различни причини ,со 
потполнување на смеса со 
најнизок вискозитет за да 
со сигурност  жсе изврши 
нивно спојување.

Течниот метал се користи 
за изработка на модели 
и прототипови, модели за 
изработка на калапи во 
сериско производство на 
лиење, како и за изработка 
и поправка на калапи за 
лиење и вбризгување.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

ПРОБ

ВА НО

З

Во постапка на заварување неминовно 
е појава на прскање на згрура или 
растопена жица, која се “лепи” за 
површинските работни предмети 
како и горилници,млазници,споеви за 
заземјување и останат прибор.Последици 
се зголемените трошоци во процесот  
поради чистење на капките од површината 
и пократок работен век на приборот за 
заварување.Проблемот се решава со 
употреба на спреј или маст за заштита 
на површината на работните предмети и 
елементите на горилникот.
Во процесот на заварување постои 
можност да настанат  пукнатини во 
заварениот спој кои со мораат да се 
елиминираат кај резервоарот и садовите 
под притисок како и носечки конструктивни 
делови на возилата.Не се видливите со 
голо око ,за да се изврши детекција се 
користат пенетранти при што мора да се 
внимава во постапката и редоследот на 
операцијата.

При точкасто заварување на површината 
е потребно заштита со антикоровизен 
прајмер преку кој може да се заварува 
( види на стр.38)

Повеќе информации со додатни 
материјали (електроди и жица) 
,апарати,прибори 
за апарати, алати 
и заштитна опрема 
за заварување 
побарајте во 
брошурата:

Р НИ
Бр. 
Стр.       

Назив На производот
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ЗА И А НА ПОВР ИНА А И А А И  И И ОН РО А НА П НА ИНА

З     
    

З       

Лепење на честици што прскаат и згура и 
растопување на електродите при заварување 
на површината на материјалот, се спречува со 
употреба на спреј за заварување при што се 
прскаат површините кои треба да се заштитат.

За оптимална работа без прекин и продолжен 
работен век, млазниците на горилникот е 
необходно да се заштитат. Тоа се спречува 
се лепење на материјалот за млазникот и 
промена на нејзината геометрија, се намалува 
температурниот контакт со проводникот и се 
развива ниско ниво на гасови со неутрален 
мирис.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

После примена на 
развивач на површинска 
неправилност се 
манифестира со црвена 
боја на бела подлога или 
флуросцентно под УВ 
светлина

З       

Д         Д     

Евентуална пропустливост во заварениот 
на спојот на резервоарот може брзо и 
едноставно да се детектира со употреба 
на специјални средства,кои пенат во 
присуство на преголем притисок.

Грешки во заварениот спој кај машински кострукции можат да имаат катострофални последици,па затоа мора да се одстранат пред  да се стави 
конструкцијата за употреба. Една од најопасни грешки во изработка на заварените конструкции се пукнатините.
Една од методите за откривање на површински пукнатини во материјалот е пенетранска контрола каде што покрај препорачаните средства за детекција 
на пукнатината треба да се користат и определени елементи за зголемување(лупа) и осветлување.

Физиономијата на оштетување бара примена на специјални хемиски средства со кои се постига висока прецизност на 
локализација на површинските неправилности во заварениот спој.При методот не е потребно демонтажа на склопови 
и релативно е едноставно и ефтино во однос на постапката на контрола со ултразвук или ренген.Освен препорачаните 
средства за детектирање на пукнатини,потребно е да се користи и одредени елементи за злолемување и светлина.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

Р      

ПРОБ
При обработка со сечење ( бушење, 
стругање, брусење,.врежување на навој,...) 
задолжително се употребуваат средства 
за ладење и подмачкување на алатот за 
сечење и работни предмети со кои се 
постига подобар квалитет на обработените 
површини ,помалку загревање на 
работните предмети и алати,подолг век на 
траење на алатите,плакнење на зоната за 
обработка и заштита од корозија.Најчесто 
применувани постапки на обработка 
со сечење во автомеханичка струка се 
извршува рачно (на пр.бушење и врежување 
на навој,шлајфуфање на цилиндрот на 
кочницата) ,а мал број на работилници имаат 
и машинска обработка кои се поврзани 
за струка како што е стругање, брусење 
на главата на моторот и шлајфуфање на 
цилиндарот.
Каде што се применува рачна или машинска 
обработка важно е да се внимава :
* алатот за извршување на обработката
* видот на материјалот на работниот предмет
* средства на ладење и подмачкување во 
процес на обработка
При избор на средствата на ладење 
и подмачкување треба да се зема 
во предвид видот на материјалот на 
предметите за обработка,постапките 
на обработка,режимот на обработка и 
потребниот квалитет на обработената 
површина.Предност, при употреба на WURTH 
средствата за подмачкување и ладење 
и нивната неагресивност по метални и 
лакирани површини.

О  ВИД НА ОБРАБО А О ПРИ Н ВА  ПРАВИ

З Б      

Согорените гасови во моторот предизвикуваат 
создавање и таложење на чад и ги нагризува 
површинските лежишта и долежишта на 
вентилот што предизвикува неправилна работа 
на вентилот (затварање и заптивање).Проблемот 
се решава со брусење на вентилот ако не 
дошло до изгорување од температура.

При обработка со заострување, со применат 
специјални алати потребни се специјални масла 
за подмачкување при обработка.
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Назив На производотБр. 
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Од WURTH Асортиманот можете да изберете 
различни типови на бургии,машински и рачни 
врезници и нарезници, пуштачи, листови на 
машински и рачни пили, резни и брисни 
дискови и точила.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

Р  

А

Р  

Ч     
Поради своите својства,при 
обработка на алуминиумот  
доаѓа до лепење на материјалот 
во процес на обработка на 
исечените ивици на алатот 
(стругарски ножеви,бургии, 
глодарки,брусеви и др) па се 
применуваат посебни видови 
на масла за емулзија кои тоа го 
оневозможуваат.

За постигање на оптимални резултати на обработка,потребни е да се користат специјални средства на база на 
масла или пена која го подобрува квалитетот на обработената површина,го заштитува алатот од загревање,а освен 
тоа го продолжуваат неговиот животен век.Исто така , влијае на полесно одстранување на струготините во зоната 
на сечење што го подобрува процесот на обработка и не дозволува оштетување кое настанува со зарибување на 
алатот,при почитување на предходни параметри на обработка.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

ИНИ
З     

В З НИ
З    

ПРОБ
Самоодвртување, протекување, абење 
и корозија,поради динамични и ударни 
оптеретувања, неопходни се последици од 
инсталирање на механички елементи за 
осигурување на навојни споеви ,како што 
се разни видови на еластични и назабени 
подлошки,расцепки и крунести навртки.
Така со нивната примена се зголемува 
бројот на елементи во склопот,времето 
потребно за монтажа па се јавува потреба за 
дополнителна проверка и затегнувања во тек 
на експлотација.
Примена на анаеробни средства за 
осигурување навојните споеви ,имаат низа 
предности:

• потполна елиминација на зазорот на 
навоите
• носивост на новојот по сите завојници во две 
насоки
• непотребни додатни контроли  од 
протекување и заштита од коризија
• брза и едноставна инсталација на 
намалување на бројот на елементите во 
спојот
• можност за примена на различни димензии 
на штрафот 
   -намалени трошкови при складирање

Клучни фактори за избор на соодветни 
средства за осигурување се цврстина и 
вискозитет,а кој се во директна врска со 
димензијата на завртката.
Исто така,предност имат поединечни 
средства за осигурување,може да биде 
и зацврстување на нерѓосувачки  челик и 
пасивни( обоени) метали без употреба на 
активатори како и на површината која не е во 
потполоност чиста и одмастена.

Почетни моменти на одвртување > 21 Нм(М10)
За примена кај споеви со завртки кои се изложени на помали 
динамички оптеретувања,удари и вибрации.Демонтажата не 
бара загревање и употреба на специјални алати.

Почетни моменти на 
одвртување > 30Нм( М10 )
За примената кај споеви со 
завртки  изложени на високи 
димачни оптеретувања, 
силни удари и вибрации и 
ретка демонтажа. Можно 
е демонтирање само со 
загревање или со помош на 
специјални алати.

О   ПО Р БНА А ВР ИНА  НА О И Р ВА  И ЗА О  
ДИ А АР НА ЗАВР А А
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

З     

ПРОБ
Кај склоповите за пренос на ротационото 
движење, традиоцинални постапки на 
монтажа на цилиндрични елементи обично 
се вршат:
• Со преклопување со примена на преса, 

загревање или разладување. 
• За зазор со употреба на машински 

елементи како што се надолжни 
клинови,клинови со кука, зажлебени 
вратила, чивии и итд.

Во тек на експлотација доаѓа до трошење 
на елементите и слабеење на врската што 
предизвикува неравномерен пренос на 
ротационите моменти, ударно оптеретувања 
на елеметите во врската, зглолемена бучава 
и скршеници. Фиксирањето на изабените 
преклопни споеви со анаербони средства го 
продолжуваат работниот век на елементите, 
а со тоа се намалуваат сите трошоци на 
одржување (заменски делови, машинска 
обработка, работа на персоналот во текот на 
поправката)
Предности на нивната примена се состои во 
следното:
• пополнување на зазорот и елиминација од 

неправилности на обработка (рапавост и 
овалност на обработените површини)

• 100 %-тно налегнување на контактни 
површини

• равномерна распределба на 
оптеретувањето во спојот

• спречување на трошење, корозија и 
запекување

• заптивање на повеќе флуиди присутни во 
моторните возила.

Според специфичните барања на примена 
која се одредува видот на  склопот и 
работните услови на кои е изложен, клучни 
фактори за избор на соодвени средства 
за фиксирање се: работна температура 
на склопот, големина на зазорот помеѓу 
деловите, температурна примена, присуство 
на маснотии на површината, брзина на 
зацврстување.

ДА И РАБО НА А П РАР РА ПР ИН ВА НАД  

З    

П      

  

  

  

Ч      
 

      

  Р      

И  

З    З    

Н ДА  Д     
  

Предходно утврдени 
зазори( макс до 0,2 мм ) 
кај склоповите со работна 
температура до 200 C може 
да се елиминираат само 
со употреба на средства со 
висок вискозитет како би се 
остварило потполно налегање 
на контактни површини и 
првобитна фукционалност на 
деловите.

Пред избор на средство, обавезно треба да се утврди абењето 
на склопот со мерење и утврдување на големината на зазорот 
и заолениот  облик на деловите,со употреба на микрометар или 
нониус. 

Р НИ
Бр. 
Стр.       

ред. 
Бр.       

Назив На производот

    
  

   
   

П  
Одмастување,чистење и сушење на 
површината пред нанесување на 
средставата за подоговотока –се користи 
WURTH монтажни чистачи : види Ч   

 на делови на стр.8-9.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

З    

ПОН ДА
Кај навојните споеви на цевки и фитинзи 
се користат различни типови на навои.
Кај конусните како и кај комбинираните, 
конусни-цилиндрични видови, навојна врска 
е потребно да се заптива со адекватни 
заптивни материали. Цилиндрични навојни 
споеви се заптиваат со интергрирани 
заптивни прстени или заптивки и не бараат 
употреба на заптивни материјали како 
што се течни заптивни маси и PTFE траки. 
Меѓутоа и за таков вид на навојни споеви, 
со употреба на течни заптивни маси е 
препорачлив за да се осигура,што е 
карактеристично кај моторните возила,како 
и цел на репарација на оштетените навои, 
доседи и заптивки.

Примена на анаеробни средства за 
заптивање на навојите споеви на цевната 
инсталација како и на моторните возила 
донесе голем број на бенефиции во однос 
на конвенционален начин на заптивање(PTFE 
трака, коноп и сл)

• сигурност на заптивање на споевите кои 
се изложени вибрации

• нема деформација на навојот за време 
на затегање

• примена на цевки со поголем дијаметар
• спречува корозија на навоен спој
• моментално заптивање и тестирање на 

низок притисок
• после потполно зацврстување на 

заптивање до притисок на пукање на 
поголем дел од цевниот систем

При избор на соодветно средство 
потребно е да се води сметка на неговата 
компактибилност со течностите,без оглед 
на :

 Системот за проток на течности(вода за 
пиење и технолошка вода, бензин, нафта, 
ЛПГ/ГН) или циркулација на течности 
(средство за ладење, ладење гас)

 Системите кои користат течности под 
притисок за извшување на раб.сила 
(хидраулична и пневматска инсталација)

Вискозитетот,јачина и содржината на 
цврсти мазива прилагодени се за различни 
примена како што се полесна монтажа 
и демонтажа,вибрација, димензија и 
големина на отворот на навојот.

О  ВИД НА ИН А А И А О ЗАП ИВА

За дијаметар на навој  до 3” и зазор до 0.50 мм

       

В       
  

 

Потребни се средства со посебни одобренија за водата за 
пиење ,постојана и за останати течности.За остварување што 
понизок коефициент на триење  и полесна монтажа и демонтажа 
се препорачува примена на средства кои содржат ПТФЕ 
(политетрафлуоротилен).

Потребни се средства со 
постојаност на останатите 
течности,а поради присуство на 
вибрација и барање додатна 
сигурност на системот преку 
кој циркулираат,потребно е да 
се користи средство со средна 
јачина како би се осигурало 
сигурност и трајно заптивање.
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LPG/CNG инсталација
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О РАНИЧ ВА  НА 
АНА РОБНИ  ЗАП ИВНИ 

А И 

П  ЗАП ИВНИ РА И

 Не се препорачува 
заптивање на инсталација 
со топла вода на бакар 
и месинг(>40 C) како 
и незаштитен  и топол 
поцинкован челик (> 65 C)

 Водата за пиење и 
земјениот гас (LPG/CNG) 
бараат посебно законско 
одобрение во куќната 
инсталација

 Ограничена примена кај 
инсталација која е богата 
со киселина или чиста 
киселина, на 10 бари/60 С

 Не е приметливо на 
пластични навојни споеви и 

 Навојниот спој не може да 
се презатегне.

За дијаметар на навој до ¾” (DN 20) и зазор до 0,15 мм,потребно е примена на посебно развиени средства со 
повисок вискозитет,постојаност  до притисок на пукање на цевката,која не содржи додатоци како што е PTFE,а која 
може да го контаминира системот, да ја попречи работата на вентилот или да ги затвори филтерите.

 П    П  

П    

Р   

П  

В      

В      

Р  

   

Н        
 

 

Како алтернативно решение за 
ограничување во примена на 
анаеробните заптивни маси, 
препорачуваме употреба на 
WURTH PTFE заптивна трака.
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Повеќе информации на стр.42
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ЧНИ ЗАП ИВНИ А И    

За успешно заптивање на рамна површина,необходно е да заптивниот материјал остане неоштетен, отпорен на медии кои се заптиваат, работна 
температура, пристисок и било кое релативно поместување или деформација измеѓу деловите, за време на целокупниот работен век на склопот.

Употреба на крути заптивки ( метални,хартиени,плутани,арамидни и гумени) бара прилика при нивна монтажа прецизно позиционирање и сила 
на затегање при што се врши нивна компресија. Последица е деформација на заптивката како резултат што настанува внатрешен напон во неа. 
Зголеменета деформација ....сила на реакција на заптивките на прирабниците што доаѓа до заптивање.Ако тие предуслови не се исполнети, доаѓа до 
истекување на тесноста како резултат на:

Остварување на бараната компресија на 
заптивање , поради нејзина ограничена 
еластичност,постои можност за незаптивање 
на поголеми нерамнини по обработка 
и други гребнатини и неправилности на 
површината.

Делување на голема сила на затегање 
на прирубницата доаѓа до свиткување и 
деформација помеѓу местото на стегање.
Последица е намаленен притисок на заптивање 
на контактни површини со прирубници 
и зголемен зазор поради што доаѓа до 
пропуштање на на спојот.

Прирубниците може да бидат изработени 
од исти или различни материјали,како и 
дебелина,што влијае на термичко ширење  
предизвикано од работната температура при 
што доаѓа до деформација и слабеење на 
заптивањето.

Замена за крути компресиски заптивки,со 
што се намалува потребата и трошоците 
при складирање на зголемен број на крути 
компресирачки заптивки на различни облици 
и големина.

Поради непостојана адхезија помеѓу 
контактните површини ,компресирачките 
заптивки и прирубници ,поради 
вибрации,внатрешни притисок на течности и 
низок комресирачки притисок на зативање, 
доаѓа до нејзино поместување.

Со употреба на WURTH течните средства за заптивање на рамни 
површини,ги елимира сите проблемите до кој доаѓа кај примена на крути 
компресирачки заптивки. По монтажа на делови,заптивната маса се 
шири измеѓу ивицата и ги пополнува сите празнини (нерамни површини 
од машинска обработка,гребнатини и оштетување од демонтирање при 
работа, деформација на места на собирање од прекумерни моменти 
на затегања,овалности на прирабниците помеѓу места на затегнување)
како би се осигурал потполн контакт.

По потполно стврднување  во тек на 24 саати, настанува издржлива 
заптивка која со адхезија на лепење на двете површини на прирабницата.
Така обликувана заптивка останува отпорна на притисок,дава спој кој 
нема да се собере,испука и пропушири.Покрај отпорност на механичко 
влијание,заптивната маса после стврдување ,во зависност од неговата 
хемиска природа,осигурува и одлична заптивеност на повеќето или 
сите течност присустни во моторните возила.Потполно лепење на двете 
површини на метални прирабници спречува и настанување корозија и 
запекување како резултат на делување на висока темперетура.

Постојат 2 категориии на WURTH течни заптивни маси прилагодени  на ралични типови на 
прирабници:

           
         

Со нивната примена се решава наведениот проблем до кој доаѓа при примена на крути 
компресирачки заптивки.
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(0,05-1,00 мм)
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ПРИРАБНИ А

П   

П  П  П  

П  

Иститот лиен материјал на 
прирабницата(алуминиум, магнезиум, 
железо)-нема промена во должина 
затоа што се термичките коефициенти 
на ширење на материјалот  се еднакви.

-Исти или различни материјали 
(лиен алуминуум или челик,обоен 
лим,пластика-PA 6.6)

П
Поголема пропустливост (од 0,05 мм до 
2мм)
Видливи пристиснати еластични 
материјали помеѓу прирабницата,која 
може да биде силиконска заптивна 
маса или компресирачка заптивка од 
плута или гума.

П
Нема видливи пропустливости (контакт 
метал со метал проверка се врши 
со < 0,15 мм,мах 0,5 мм) Нема 
видлив стиснат материјал помеѓу 
прирубницата,заптивниот материјал при 
расклопувањето пука затоа што е крут.

И   
Д     
Ѕидови на прирабницата  се дебели 
затоа што се работи за два исти лиени 
материјали,а никако  не е пресуван лим.
П      

  

     
    

       
  за да осигура рамномерен 

пренос на силата.

П     
     

прецизно да се позиционира.
затоа што е крут.

И   
      

 

Главно се работи за капакот на 
основната плоча

    
 

Н        
       

 

     
   

П     
-Груби и нерамни како суровина на лиен 
челик и алуминиум

   

П       
     

П       
на внатрешната ивица на прирабницата 
која ја  прифаќа вишокот на еластична 
заптивна маса,за да не дојде во 
внатрешниот склоп и да предизвика штета 
на моторот.Ефикасност на накосените 
ивици и радусот на лиени делови.

   
-видливи траги од обработката на 
прирабниците

   
Н       

  на една од 
прирабницата за прифаќање на 
вишокот на заптивната маса
П      

 за да прирабницата 
правилно се позиционира.
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З    

БАРА
Заптивната маса за прирабниците со 
голема цврстина-цврсти прирабници, чиј 
што основна задача, освен заптивање 
на површината со која се во контакт и 
остварување на оптимална  крутост помеѓу 
прирабницата, минимизирано  поместување 
помеѓу прирабницата и ја пренесува силата 
со едниот дел на другиот. Тука спаѓаат 
анаеробни заптивни маси, кои во потполност 
ја менуваат металната крута компресиска 
заптивка (само не кај заптивките помеѓу 
главата и блокот на моторот)  таа специјална 
маса на база на полиуретан и смола 
која може да се користи како самостојна 
заптивка и премаз за заптивање во 
комбинација со крути компресивни заптивки 
(метални, плутани, хартиени и арамидни). 
Се одликуваат со одлична стабилност на 
големина на флуидот во моторните возила 
вклучувајќи и бензински и дизел горива.

Со употреба на анаеробни средства за 
заптивање, се елиминираат следните 
проблеми:

 При монтажа на заптивката нема 
преднапрегнување

 Нема намалување на густината 
на заптивката,а со тоа и нејзино 
пролизгување.  

 Не прави отпор при затегнување на 
завртката-нема деформација  на 
прирабницата и веднаш се затегаат 
соодветните вртливи моменти (нема 
дополнителни затегања)

 Задржување точни и одредени монтажни 
мерки

 Ја штити површината на прирабницата од 
корозија

ОПО НА
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ДА И ОРИ И  ВР И О ПР ИРАЧ И ЗАП ИВ И

ОД ОИ А РИ А И  ИЗРАБО НИ ПРИРАБНИ И
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И И А РИ А И НА ПРИРАБНИ А ПО ПО НО ВР А ПРИРАБНИ А

Кога оргиналната цврста компресирачка заптивка не е на располагање или е сте ја затекнале после распаѓање на остатоците од течната заптивна маса, заптивната маса 
према специфичните барања и услови на примена.

Прирабницата од пасивен метал (на пр.алуминиум и високолегуринан челик) потребни е заптивна 
маса чие стврдување е независно од активноста на металната површина.

При заптивањето на 
рамни површини,кое 
е исклучува 
специфични 
барања кои 
се опишани во 
продолжение 
,избор на соодветна 
заптивна маса 
направите према 
предходно 
формиран(основан) 
зазор и нерамна 
површина,која е 
протребно да се 
затвори со сигурно 
заптивање.

Кај прирабниците 
од вој потребни е 
заптивна маса со 
низок вискозитет, 
за да се постигне 
добро влажнење 
на површината 
и побавно 
стврднување поради 
подолг временски 
период на монтажа.

Потребна е  заптивна 
маса со тиксотропни 
особини(функција) 
ткн со висок  
вискозитет за 
едноставно 
нанесување без 
протекување и 
капење.

Избор направите 
према предходно 
утврдниот зазор 
и соодветниот 
меганизам на 
стврднување.
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Кога оргиналната цврста компресирачка заптивка не е на располагање или е сте ја затекнале после распаѓање на остатоците од течната заптивна маса, заптивната маса 
према специфичните барања и услови на примена.

При различни материјали или дебелина на ѕидови ,со 
затоплување доаѓа до дилетација како резултат на 
различни термички ширења.Затоа е потребна употреба 
на цврстифлексибилни заптивни маси која ќе ја 
компензираат таа дилетација.За избор на соодветна 
заптивна маса треба да се разгледаат веќе наведените 
услови и својства.

Течните заптивни маси наоѓаат своја комбинирана улога и на место каде е потребна 
цврста компресирачка заптивка е неизбежна или потребна,а целта е подобрување 
заптувањето со крути компресирачки заптивки или како помош при монтажа на истите.

Мало оштетување на крутите компресирачки заптивки, 
доколку не се оштетени на местата од високо компресирачки 
заптивања, може да се надоместат со премачкување  на 
заптивната маса при што се пополнуваат сите нарамнини 
(зазори)и така се зголемува сигурноста на заптувањето.

Премачкување 
на површините на 
прирабниците, осигурува 
точна положба на 
компресирирачките 
заптивки и спречува 
нивно поместување при 
монтажа на склопот, а 
што е посебно важно при 
монтажата на големи 
заптивки, комплицираниот 
облик како и вертикално 
поставените заптивки или 
работата над глава.Присуството на високи 

температури и до 700 
C бара исклучително 
употреба на заптивни 
маси на база на натриум 
силикат,кое стврднува под 
притисок на температура 
на издувните гасови.
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Повеќе информации на 
стр.11
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ПР ДНО И О ПО Р БА НА 
   И И ОНО

ОИ  П И ИЧНИ  БАРА  НА ПРИ НА

Прирабниците со помала цврстина-
флексибилни прирабници, кај кои доаѓа до 
релативно поместување како последица 
на различна дебелина на ѕидовите и 
термичка дилетација на материјалот од 
кои се изработени, бараат примена на 
различни силиконски заптивни маси.

По зацврстување, оваа заптивна маса 
осигурува флексибилен спој, абсорбција 
на сите деформации на прирабницата за 
време на долгогодишните вибрации.

• Неутрален механизам на вмрежување 
на база на оксим, кое осигурува 
добра работа без иритирачки 
агресивни испарувања (гасови)

• Долгорочно не предизвикува 
корозија,може да се применат на 
сите метални површини

• Не штетат на електрични / електронски 
компоненти и ламда сонди

• Подобрува постојаност на моторот 
и рачка на менувачот како и 
разладените течности

• Подобрува постојаност на долготрајно 
динамичко оптеретување што 
резултира со висока стабилност на 
формулираните заптивки

• Квалитет на прва инсталација на 
производителот на автомобили (ОЕМ)

• Доза со компримиран воздух 
и специјална млазница која 
овозможува едноставно и 
рамномерно истикување до целосна 
искористеност.

Д     П      
   

Поради потреба за брза монтажа или 
неможност за потполно одмастување на 
површината,како резултат на постојан контакт 
со маслата,се применува заптивна маса која 
ги подобрува својствата прилепување(лепење) 
во такви услови,препознатливи по сината боја.

За сигурно и долгорочно заптивање на 
прирабница која е во постојан контакт со 
масла ,се применува заптивна маса која ја 
подобрува отпорност на разградување под 
влијание на минерални и синтетички масла.
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За посигурно и долгорочно 
заптивање на прирабница која е 
во постојан контакт со разладени 
течности ,се применува 
заптивна маса која ја подобрува 
постојаноста на гликолите кои 
се содржани во разладените 
течности.

За посигурно и долгорочно 
заптивање на прирабницата,која 
освен што се изложеност 
на течностите и вибрациите 
,изложени се и на висока 
температурни оптеретување 
, потребна е примена на 
специјална заптивна маса 
посебно при постојани на такви 
барања.

Замена за прстенести 
заптивки со што се 
намалува потребата 
и трошоците при 
складирање на 
поголем број на 
заптивки на различни 
облици и големини.

Моментален лепак Klebfix 20 g,Бр.на арт 0893 09,нож  1 
Ком,Бр.на арт. 0715 66 0,калап за сечење 1 ком,Бр.на 
арт. 0468 100 ,5.. ..за О-прстен со должина 1м.

Побарајте широк асортиман на прстенести заптивки од 
пербунан (нитрил-каучук)за општа намена како и специјални 
заптивки од EPDM со примена од клима техниката.

ǿ 1,6 мм Бр.на арт.0468 1116
ǿ 2,4 мм Бр.на арт.0468 1124
ǿ 3,0 мм Бр.на арт.0468 1130
ǿ 5,7 мм Бр.на арт.0468 1157
ǿ 8,4 мм Бр.на арт.0468 1184

Б     

Пербунан Н (нитрик-
каучук)

 

Од -35 C до +120 С

О  
Масла, масти, слаба 
киселина, разладени 
течности, ббензи, 
слаба база и топла 
вода
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

П   

БАРА
Исправна фукционалност и долготрајност кај 
секој машински елемент во склоп значајно 
зависи од нивна правилна монтажа. Сите 
метални делови, со влијание на механички 
и хемиски фактори на средината, 
склони се на брзи абења, корозија, 
зарибувања, запекување и други последици 
на екстремни експлотациони услови.
Наведените непосакувани последици може 
да се спречат со употреба на специјални 
формулирани мазивни пасти, кои за разлика 
од конвенционалните мазивни масто, поради 
вишок на цврсти мазива,кои осугуруваат 
посигурен подмачкувач, одвојуваат и 
антикорозивни заштитен ефект, дури и при 
екстремни услови на температура, притисок 
и агресивни медии.

Со употреба на мазивни пасти во текот 
на постапката на вбризгувања или 
навлекувања на машинските елементи,не 
само да се намали ризикот од неправилно 
налегање, оштетена контактна површина 
и зарибување,веќе осигурувате полесна и 
брза следна демонтажа. Од наведеното,се 
намалува и потребна сила за постапка како 
и опасност од оштетувања на површината на 
деловите од страна на работните команди.

Првично подмачкување кај монтажните 
одредени склопови на возила (мотор, 
менувач, диференцијал), кои не можат да се 
пуштат во работа доколку не се подмачкани, 
спречува заглавување (зарибување) на 
сите подвижни делови. Општата пракса на 
подмачкување со масло кое ќе може да 
се користи во понатамошна експлотација 
на возила. Меѓутоа, од моментот на 
составување на склопот до негово пуштање 
во фукција се случува да пројде и период 
и до неколку дена. За тоа време доаѓа до 
протекување или слегнување на маслото 
и деловите на склопот остануваат суви или 
делумно подмачкани што представува 
ризик за зарибување на деловите. Затоа за 
таа цел необходно да се користат посебно 
формулирани монтажни мазива,кои не 
содржат цврсти метални мазива.

ВО О А НА НА ПРАВИ  ПОД АЧ ВА  ПРИ ОН А А

Екстремните температурни варијации,влијание на вода,кисели и базни продукти на оксидација 
и согорувања,како и интензивно абење на материјалот и примена на преголема сила на 
затегнување предизвикува запекување,зарибувања и разладено заварување на завртките и други 
споеви ,кои отежнуваат или во повеќето случаеви оневозможуваат нивна демонтажа.За заштита 
на делови изработени од алуминиум и меки метали поради поголема осетливост на контактна 
корозија ,се препорачуваат мазивни пасти кои не содржат метални полначи.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

РАБО НА 
ОПР А

  
   

    
 

Ектремен притисок како и висока температура, кои се јавуваа 
како резултат на цврсти налегања и меѓусебно триење на 
контактната  површина на машинските елементи,треба да 
се применат специјални пасти со висока соджина на цврсти 
мазива, која единствено може да ја превземе функцијата 
на подмачкување во гранични услови на подмачкување кога 
останатите компоненти на мазивата се истиснунуваат.

При употреба на монтажна паста во спреј во ултра тенек слој,се осигурава подмачкување на сите 
делови на склопот до неговото пуштање во работа.После тоа маслото ги измива мазивата со тенкиот 
слој од паста од површината и ја превзема функцијата на подмачкување,при што е растворена 
многу мала количина на паста во масло не го менува неговото својство.
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Коефициент на триење 0,08 μ
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

З   
    

ПРОБ  
Ескполоатација на возилата во услови 
на зголемена влага и влијанието на 
агресивни нешта, корозија(деградација) 
на конструкциони метални и неметални 
материјали е неизбежна , затоа е 
потребно да се заштитат.Заштитата од 
корозија(р’ѓа),битно е како за долговечност 
така и за сигурна функционланост на витални 
делови на моторните возила,механизми и 
машина во работилниците.

Во работилници за сервирање и одржување 
се принменуваат заштитни облоги кое најчест 
облик на заштита од корозија,кое се во 
зависност од типот на пигментот,може да се 
постигне различни како антикорозивни така и 
декоративни ефекти.

При избор на соодветен премаз битно е да 
се внимава видот на прајмерот  ткн ефекти 
кои треба да се постигне,типот на подлога 
на која се нанесува,необходна дебелина 
на заштитниот слој во нм,температурна 
стабилна заштита ,временска отпорност 
на заштитата(во часови) на солен спреј 
тест како и на понатамошна постапки на 
обработка на заштитниот материјал (на 
пр.заварување, лемење итд)

О А ИПО  НА ЗА И А  ПО Р БНА

     З     

Органски темелни облоги(премази), кои не 
содржат на прашкасти метални пигменти,го 
одвојуваат основниот метал од агенсите 
на корозија и така го штити за да обезбеди 
подлога(платформа) контактибилна со 
покривни премази(бои и лакови) и заптивни 
маси.

Во постапка на заварување на металите 
постануваат осетливи поради влијанието 
на висока температура што со време 
резултира со корозија околу точката на 
зазор.Со употреба на ткн.заварувачко 
предпремачкување  на местото на 
преклопот,местото на заварување се штити од 
корозија.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

З             

Металните облоги кои се отпорни на оштетување,Ув зраци,топлина,вода и оксидација од органски облоги.Спрејови кои содржат прашкасти метални 
пигмента катодно го штитат челикот и галванизиран челик кои  во зависност од видот на метални пигменти, овозможуваат поправка на оштетување 
на облогите со оргинален визуелен ефект. Освен посакуваниот визуелен ефект необходно е да се внимава на  својствата на корозивната средина 
(хемискиот состав и температура).Облоги со високи удел на цинков прав обезбедуваат најдобра заштита на челична кострукција и во зависност од 
обликот и големината на честичката на цинкот визуелно може да се добие ефект на топло или галванско поцинкување,усогласено со препорачани 
дебелина на нанос.Облогите кои  содржат прашкасти метални пигменти на алуминиумот и нерѓосувачки челик се бираат према саканиот и 
бараниот декоративен ефект,при што битно е да се внимава од температурната стабилност како и стабилноста на облогите на агенсите во 
корозивната средина.
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Д    Сите Perfect спрејови се опремени со специјален спреј на 

млазницата за подесување на различни ширина на млаз.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

З   
  

ПРОБ  
При прилика на привремено и подолго 
ставање надвор од уредот, складирање 
или транспорт на делови на возилата и 
машини, алати, прибори и сл., многу е важно 
нивно конзервирање  со цел заштита од 
атмосферски влијанија, вода, влага, прашина 
и нечистотии. На тој начин деловите на подолг 
или пократок период се штитат од корозија тоа 
овозможува нивна повторна употреба,монтажа 
и функционалност. Дури и деловите на 
моторот или менувачот (како на пр.радилицата 
на моторот), кои во текот на својата работата 
се  подмачкани со масло и со тоа се 
заштитени од корозија,бараат додатна заштита 
со маслени конзерванси после демонтажа 
со цел привремено чување, да не дојде до 
создавање на корозија на место на нејзино 
лежиште и коленица.

Освен со цел заштита при складирање и 
транспорт,со конзервирањето се продолжува 
и животниот век на сите метални делови 
на моторнитите возила како што се мотор 
и трансмисија, делови на каросеријата, 
подвозјето и работилничката опрема. Поради 
нивната постојана изложеност на влијание на 
вода, влага, соли, средства за перење (миење) 
и други хемикалии, појавата на корозија е 
неизбежна последица, со што е директно 
загрозена и нивната функционалност.

Исто така, секој машински обработен 
елемент или склоп пред повторна 
инсталација(поставување) треба да се заштити 
со конзервирање.На тој начин се спречува 
корозијата на површината на деловите кои 
се важни за нивната функција,како што се 
коленестите и брегастите вратила, ракавци 
и запчаници, а која може да предизвика 
промена во димензијата, цилиндричноста, 
рамнината, а понекогаш и во тврдината на 
површината.

ЗА О А НА НА  ПРАВИ  ОНЗ РВИРА  НА ПОВР ИНА А

         

Р         

Во овој случај се препорачува употреба на средства на база на масло со добри пенетрациски својства 
,која ќе осигура потполна и посигурна заштита на сите површини на третираниот дел,после подолго 
мирување на пр.за време на зимскиот период овозможува послесно одстранување на маслениот 
тенок слој со употреба на вообичаени работнички чистачи(повеќе на стр.11)
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

ЗА О А НА НА  ПРАВИ  ОНЗ РВИРА  НА ПОВР ИНА А

Д         

З               

Деловите на работната 
машина во текот на периодот 
на мирување изложени се на 
атмосферски влијанија, при што 
на местото каде што се задржува 
вода посебно се загрозени од 
корозија.Конзерванси на база на 
восок во тој случај обезбедуваат 
најдобра заштита со создавање 
на тенок слој (филм) кои ја 
одбива влагата и осигурува 
минимално прилепување на 
прашина и нечистотии.

Металните компоненти на 
моторот и трансмисија се 
изложени на влијание на влага, 
нечистотија и соли, затоа е 
потребна заштита со средства 
која нема да го промени или да 
го подобри визуелниот впечаток 
на зачувување и да се спречи 
корозија.

Со употреба на средства на база на масла или восок со ефект на “ самозатварање“ при оштетување на 
формулираниот заштитен филм,конзервирајте ги сите места на моторните возила или работната опрема, 
која е подложна на корозија како резулатат на задржување на вода/влага или дури и разорно  делувања на 
камењата и солите од патот.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

П
    

БАРА
Основната задача на комерцијалните возила 
и остварување на економски профит, нивната 
потполна функционалност треба да биде 
осигурана во сите работи која се појавуваат 
во тек на нивната експлотација.Овие возила 
мораат да имаат најмали можни трошоци 
за одржување и тоа во минимално потребно 
време за истото.Поради овие барања,мастите 
кои се применуваат за комерцијалните возила 
мораат да исполнуваат често спротивни 
барања.Според специфичните барања на 
работа и услови на средината може да се 
одбере соодветно мазиво за поеднични делови 
на комерцијалните возила.

За разлика од локалните системи кои 
се подмачкуваат рачно,системите 
со автоматизирано централно 
подмачкувања аплицираат помалку 
количина на мазива или течни масти 
додека опремата работи,одржувајќи 
цело време исправна количина на 
свежа маст во повеќето лежишта.
Повеќе информации, 
побарајте во 
брошурата:

Н

З

Шарките на комерцијалните возила 
се изложени на влага,солена вода, 
нечистотија, удари, ниски температури и 
средства за перење на возилата.Треба да 
применат мазивни масти кои се отпорни за 
измивање(плакнење),како и добри работни 
особини во влажни средини.За разлика 
од шарките на надоградни и приклучните 
возила,каросериските шарки бараат примена 
на безбојни пенетрациски мазива кои не течат 
и не се лепат прашина и нечистотија.

Завртните зглобови на градежната 
механизација,изложени се на екстремни 
притисоци и најчесто се наоѓаат во нечисти 
и влажни средини кои го скратуваат живниот 
век на мазивните  масти.Потребни се мазива 
способни за работа во влажни и нечисти 
средини, како висока содржина на ЕП адитиви 
и цврсти мазива.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

З П   Н  

О  З  

Поради карактеристична геометрија на запчастите 
преносници, истите се констатно изложени на 
екстремни притисоци и вибрации. Потребни се  
мазива отпорни на екстремни притисоци,со висока 
содржина на ЕП адитиви и цврсти мазива. За разлика од 
затворените запчаници,кај отворените се применуваат 
мазива способни за работа во влажни, солени и 
нечисти средини.

За разлика од запчастите, 
полжастите преносници 
имаат поголем 
преносен однос и 
помала толеранција на 
налегнување, затоа се 
јавува многу поголем 
површински притисок. 
Такви работни услови 
се потребни исклучиво 
за примена на мазивни 
средства кои содржат 
цврсти мазива.

За оптимално 
подмачкување на 
ланците потребно е да се 
осигура подмачкување 
на внатрешните делови 
на ланецот како што се 
чаури,кои се осетливи 
на абење и корозија.
Затоа се потребни 
пенетрациони мазива со 
својства кои ја одбиваат 
водата и нечистотијата.Во 
прехрамбениот сектор 
потребно се мазива со 
НСФ одобрение.

Кај навојните вретена 
потребно е редовно 
подмачкување во кратки 
интервали на мазивата со 
висока содржина на ЕП 
адитивите. Содржината на 
цврсти мазива може да 
ја подобри мазивоста во 
критичните моменти,кога 
две тесно налегнати 
површини на вретена и 
навртките ги истиснуваат 
базните мазиви на филм 
и ЕП адитивите.

П    
  

    

З   

  
    

    

   

    

    

В

    

Б   

В      
 

   

З    
 

Д   

    
  
ПО

Д
АЧ

ВА
Ко

м
ер

ци
ја

лн
и 

м
от

ор
ни

 и
 п

р
ик

лу
чн

и 
во

зи
ла



ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

П
    

Посебно развиена за возила опремни 
со ЕУРО 4,ЕУРО 5 и ЕУРО 6 мотори.
Значајно го продолжуваат животниот век на 
филтерот за честички(DPF) без влијание на 
перформансите на моторот.Се одликува со 
исклучителна заштита од абење,а особено 
добро подмачкување и  го заштитува турбо 
полначот,компоненти кои се одговорни за 
најголем број престанувања и скапи поправки 
на комерцијалните возила.

     
     

 

Ч     
Шарките на комерцијалните 
возила се изложени на влага, 
солена вода, нечистотија, 
удари, ниски температури 
и средства за перење на 
возилата. Треба да применат 
мазивни масти кои се отпорни 
за измивање (плакнење), 
како и добри работни 
особини во влажни средини. 
За разлика од шарките на 
надоградни и приклучните 
возила, каросериските шарки 
бараат примена на безбојни 
пенетрациски мазива кои не 
течат и не се лепат прашина и 
нечистотија.

Седлата на полуприколицата 
е изложена на високи 
притисоци,вода,соли и 
нечистотија.Се препорачува 
употреба на мазивни масти 
со висока содржина на ЕП 
адитива и цврстите мазива  
додека кај седлата со додатни 
PTFE плочки,треба да се избегне 
примена на мазивни масти 
кои содржат графит.

Лизгачките површнини 
изложени се на високи стресни 
оптеретувања,температурни 
осцилации,води,соли и 
нечистотии.Потребна е 
примена на мазивни масти 
кои се отпорни на краткотрајни  
екстремни притисоци како 
и добри работни особини во 
влажни средини.
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Високооптеретените водилки 
на приколиците и надоградните 
комерцијални возила потребно е 
примена на мазива со содржината 
на ЕП адитивити или цврсти мазива.
Поради изложеност на  надворешни 
влијанија,мазива мора добро да 
ја поднесат работа во влажни и 
нечисти средини.

Кај внатрешните водилки потребно 
е безбојни пенетрациски мазива 
кои не течат и не ја лепат прашина 
и нечистотија.Кај водилките кои 
се користат во ладилникот за на 
пр.транспорт на месо,мораат се 
исклучиво да користат мазива со HSF 
одобрување.

За да се ублажи триењето помеѓу 
жицата во сноп,при движење 
челичното јаже потребно е примена 
на мазива кои содржат цврсти 
мазива со изразени капиларни 
особини,која продира до јадрото 
на јажето  и истовремено вршат 
функција на заштита од корозија.

При експлоатација на возилата доаѓа 
до вртување на каросеријата.Поради 
фрикција на гумените заптивки, а 
посебно во контакт со лакирани 
површини, се јавува шкрипење. 
Шкрипење, стареење, испукувања, 
смрзнување и лепење на заптивките 
се спречува со употреба на 
мазива кои се компактибилни со 
еластомерите.Како резултат на 
наведените проблеми,кај хладниците 
може да дојде до озбилни губитоци 
при ладење како и до контаминација 
од товарниот простор.
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ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД
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БАРА
Компонентите на погонски агрегати својата 
функција ја вршат во најтешки услови на 
средината. Монтирани во околу или на 
моторот,делови под поклопот на моторот 
постојано работат при температура која 
надминува над 150 C. Во последната  
деката,трендови во развој автомобилиската 
индустрија ги донесе сите ситни и осетливи 
компоненти,за сите помали зазори,кои работат 
под се повисоки работни температури.Тоа е 
посебнo изразено на компонентите одговорни 
за регулирање и управување на внесот  и 
рециркулација на воздухот , мешавина од 
горива и издувни гасови.Како одговор на 
денешните барања на автомобилската 
индустрија,сме развиле специјална ХХС 
асортиман на подмачкувачи,која пронаоѓа 
свое место на склоповите,а чии барања не ги 
исполнуваат конвекционалните мазивни масти.
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Помали до средни оптоварени 
тркалезни лагери на 
ременицата,го затегнуваат 
ременот, водените пумпи и 
слично, изложени се на високи 
темперетури, нечистотии  и 
влага кај кои е  потребно 
примена на мазивни масти 
со низок вискозитет, со висока 
содржина на ЕП адитиви.

Тркалезните лагери имаат 
поголема ротација на 
брзина и мали оптоварувања 
,потребно е примена на 
мазива со низок вискозитет на 
база на масло,кои не содржат 
цврсти мазива .

Потребни се силнолепливи 
мазива со изразени 
капиларни својства,со 
својства кои заштитуваат 
од корозија и таложење на 
нечистотија.Содржината на 
цврстите мазивата осигурува 
долготрајна заштита од 
триење и абење.
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Завртките изложени на високи температури ,бензини и агресивни 
киселини,настанати како нус продукт при согорување на горивата,бараат 
примена на  потполно пенетрациски мазива со содржина на синтетичко 
базно масло,како што се PTFE и друга неоргански мазива. Осетливи ситни механизми,со 

многу мала моќ,кај нив потребни 
се синтетички или силиконски 
мазива со низок вискозитет 
,компактибилни со пластични 
материјали,отпорни на бензин 
и агресивни нус продукти при 
согорување.
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 О      
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Трансмисиските механизми поради 
својата положба на возилата изложени се 
на нечистотии, песок од патот, вода, соли, 
широки темперетурни осцилации. Исто така, 
трансмисиските склопови ги пренесуваат 
сите сили на забрзување и забавувања 
така да се изложени на големи притисни 
оптеретувања. Затоа е потребно употреба на 
сооедветни мазива  кои се од клучна важност 
за осигурување сигурен и долготраен работен 
век на овие компонентите.

Трансмисијата е посебно изложена на 
вибрации кое се пренесуваат од подлогата 
како и вибрациите кои настануваат како 
резултат на  дебаланс на ротирачки 
делови на трансмисија. Поради удобност, 
трансмисијата би требала што е повеќе 
можно да ги абсорбира овие вибрации, а што  
бара примена на мазивни масти кои имаат 
способност за абсорбција на вибрација.
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Изложеност на вибрации,кои 
го забрзуваат абење на 
лагерот,како  и близината 
на издувниот систем,чија 
температура го суши 
мазивото,потребно е 
мазива кои се отпорни 
на температурна 
отпорност,висока содржина 
на ЕП адитиви како и цврсти 
мазива.

Покрај заштита од абење и корозија, мазивни масти кај зажлебени 
и кардански преносници имаат задача да го намалат преносот 
на удари и вибрации од подлогата на шасија на моторните 
возила. По ОЕМ спецификацијата, не се препорачуваат употреба 
на мазивни масти со содржина МОС2.
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Елементите на квачилото 
се изложени на високи 
темпертарури, висок 
број на вртежи во 
минута, како и близината 
фрикционите елементите, 
кои не смееат да 
бидат контаминирани 
со мазива. По ОЕМ 
упатството, кај 
комплетниот склоп 
потребно е мазивна маст 
со поголем вискозитет и 
температурна отпорност.

Зглобните преносници 
поради голема брзина, 
висок притисок, ударни 
оптеретувања и високи 
температури, барат 
посебни подмачкувачи 
со низок вискозитет со 
висока содржина на 
ЕП адитивите и цврсти 
мазива. Поради директен 
контакт со гумени /
неопренски манжетни, се 
употребуаат синтетички 
мазива.

Зглобниот лагер, со 
делумна ротација, 
не го распределува 
равномерно мазивниот 
филм по површината, 
затоа се препорачува 
употреба на подмачкувач 
со содржина на цврсти 
мазива.Како дополнително 
отежнувачка околност е 
контакт со влага, солена 
вода и нечистотија.

Екстремните притисоци и 
ударното оптеретување, 
го доведува мазивото до 
негововата крајна граница.
Само мазивната маст 
со содржина на цврсти 
мазива може да одговори 
на барањата на граничното 
подмачкување, а поради 
екстремни притисоци и 
ударни оптеретувања, 
маслениот филм треба да 
биде истиснат.

Со голема брзина и 
ротирачки делови на 
ланчаните преносници 
кои се изложени на 
исклучителни оптеретувања 
и според тоа бараат суво 
синтетичко мазиво со добри 
лепливи особини,отпорни 
на центрифугална сила 
и лепење на прашина и 
други нечистотии.
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За ефикасно чистење, 
припрема и оптимално 
подмачлување на ланецот 
препорачуваме 
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(Повеќе на стр.14)
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Конвекционалните мазива често не можат 
да ги исполнат високите технички барања 
на денешните софистицирани системи 
за кочење. Во повеќето случаи, барани се 
специјално формулирани мазива кои ја 
задржуваат својата функкционалност и 
под екстремни услови како што се ниски и 
високи температури, променлива брзина 
и оптеретување, изложеност на вода, 
слаби киселини, бази и нечистотии. Кога се 
компонентите за кочење во контакт, кинетичката 
енергија се претвора во топлотен пат на 
фрикција, што бара исклучително примена 
на мазива со содржина на цврсти мазива 
отпорни на екстремно високи температури.
Исто така добра компактибилност има со 
гумени компоненти (ЕПДМ, неопрен и др) 
системот за кочење е есенцијален.

Многу чест проблем при ремонт е отежнато, 
па речиси и неможно разделување на врската 
на завртките  поради појава на запекување или 
ткн.ладно заварување. Исто така,отстранување 
на шкрипење, односно непријатен звук 
цимолење на кочницата, која е последица 
на појавата на вибрација како резултат на 
невраномерно налегање на дисковите и диск 
плочите кое е еден од почестите задачи кои се 
поставува пред автомеханичарите.

Према специфичните барања на 
поединечните компоненти во корелација со 
екслопотациски услови,видови на материјал 
и технички бараното подмачкување, изберете 
соодветно средство за долготрајна и исправна 
функционалност на системот за кочење.

В         

 Б  

Потребни се многу лепливи 
мазива со изразени капиларни 
својства, со својствата 
заштитуваат од корозија и 
таложење на нечистотија.
Содржината на цврсти мазива 
осигурува долготрајна заштита 
од триење и абење.

За исправно функционириње на секој поединечен кочен клуч 
во системот необходно е да се обезбеди негово оптимално 
подмачкување во услови на температурни осцилации и присуство 
на прашина. Потребна е маст која е отпорна на промени на 
температура, влага, нечистотија и сол.Во зависност од начинот на 
подмачкување, се користат мазивна маст и мазивни пасти.
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Големи динамички и циклични 
притисни сили на задната страна 
на диск плочата бара примена 
исклучиво на ” Anti-seize”пасти 
со содржина на метални или 
неметални цврсти мазива како 
би се спречило непријатно 
“цимолење “и абење на 
материјалот.При изборот треба да 
се внимава за компактибилноста 
на мазива со АБС-от.

Се применуваат специјално 
формулирана паста  постојана 
на течности за сопорачки, 
компактибилна со гумени 
компоненти.

За да се избегне зарибување, запекување,абење и “цимолење” на 
компонентити на барабан кочница, кои се изложени на екстремно 
високи температура и притисоци, се употребува на “Anti-seize“ паста 
која е есенцијална. Поради содржината на цврсти мазива овие пасти 
осигуруваат сугурена заштита од запекување дури и при температури 
повисоки од 1100 С. При избор треба да се внимава на компактибилноста 
на мазива во АБС-от.
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Брзо и ефикасно 
одстранување на 
прашина,чад,остаток од 
масла и маснотии.
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БАРА
Секој корисник на возило очекува од системот 
за управување да биде прецизен, удобен 
и да пренесува информација за патот на 
суптилен начин. Производителите на возила од 
системот за управување очекуваат да биде 
лесен, да ја подобри управуваноста и да 
ги намали трошоците на одржување. Овие 
спротивставени барања на  подмачкувачите  
им поставуваат исклучително високи барања во 
поглед на долготрајноста, заштитата од абење, 
апсорбција на вибрациите, елиминација на 
непријатни звуци, постојаност на екстремно 
висок притисок. Без обзир на теренските услови 
и временските прилики, управувачкиот систем 
мора беспрекорно да работи.

    
   

  
  

П     
    

Непрописно подмачкани 
лагери на управување 
на летвите на воланот  ја 
пренесуваат бучавата и 
вибрацијата преку воланот 
до возачот. Додатен проблем 
преставуваат возилата кај 
кои издувната цевка се 
наоѓа релативно блиску до 
летвите на воланот, што го 
исушува подмачкувачот. 
Екстремните температури, 
влага, нечистотија и постојано 
оптеретување, имаат потреба 
од мазиво со висок вискозитет, 
широк температурен 
опсег, добри антикорозивни 
карактеристики како и долги 
сервисни интервали.

Механизам за подесување 
на наклонот и одалеченост 
од воланот има потреба од 
мазиво со “пригушни”особини 
,кои може да спречат абење 
и да го намалат непосакувано 
движење и бучава.Препорана 
е употреба на подмачкувач 
со содржина на цврсти 
мазива,со што би се осигурало 
долготрајно подмачкување со 
низок коефициент на триење.

Изложеност на вибрација, 
која го забрзува абењето на 
лагерот, како и близината 
на издувниот систем, чија 
температура го суши 
мазивото, има потреба од 
примена на NLGI 00 мазива 
со добри температурна 
отпорност, висока содржина 
на ЕП адитивите како и 
цврстите мазива.
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Манжетна, стеги и специјална мазивна 
маст
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Потрошен и зарибан кардан на 
волан може да доведе до појава 
на непријатни звукови” тропања 
“ при управување.Поради тешка 
пристапност на самото место 
на подмачкување,најдобро 
решение се спреј подмачкувачите 
кои се одликуваат со добри 
лепливи и ”пригушни” својства 
како и отпорност од корозија и 
исплакнување со вода.

Поради поднесување на 
големи аксијални и странични 
сили, влегувањето на вода и 
нечистотија при оштетување на 
гумената манжетна, крајниците 
имаат потреба од употреба на 
подмачкувач со содржина на 
цврсти мазива на тој начин да 
се осигура долготраен ефект 
на подмачкување со што низок 
коефициент на триење и добра 
постојаност на плакнење со вода 
и оксидација.

Пластика/метал на допирни 
површини имаат потреба 
од подмачкувач од среден 
вискозитет,подобрени од  PTFЕ-от 
или OMC2 адитивите што би се 
осигурало што подобро “лизгање” 
и да постигнат минимални 
коефициенти на триење.
Понови вратила профилирани 
во различни геометриски 
облици без ожлебање ,поради 
мала толеранција потребно е 
пенетрациски мазива за лизгави 
површини.

Допирните површини на 
ожлебените вратила бараат 
подмачкувач кои поднесуваат 
средна до тешко оптеретување со 
содржина на цврсти мазива и ЕП 
адитивите.
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ПРОБ
Секоја компонента на каросерија во 
тек на ескплоатација на возилата се 
соочува со различни услови на работа, 
како што се изложеност на ниски 
температури,атмосферски влијанија, 
прашина, нечистотија, средства за перење 
итд.

За да под такви услови се осигура нивната 
потполна функционалност, а со тоа и 
сигурност и удобност при возење,потребна 
е употреба на соодветни хемиски средства 
за подмачкување и одржување, што на крај 
го зголемува задоволството и посветеност на 
клиентот.

Со оглед на тоа, компонентите на 
каросериските возила треба да се 
изработени од разновидни пластични 
материјали, гумени делови и лакирани 
површини така што се потребни и хемиски 
средства со чија употреба нема да дојде 
до уништување на истите. Чест проблем при 
одржување на деловите на каросеријата е 
отежнат пристап, па е потребен подмачкувач 
со добри капиларни својства ткн.својства 
на пробивање и задржување на саканото 
место на подмачкување. Највидлив дел на 
возилата е токму каросеријата, така да 
подмачкувачите кои се користат не смеат 
го нарушат целосниот визуелен впечаток.
Покрај тоа деловите на каросеријата се во 
директен контакт со корисникот на возилото 
што поставува додатни барања за чисти и 
суви места на подмачкување, за да се спречи 
загадување на корисникот, облеката, багажот 
и сл.

Според специфичните експолатациони 
услови изберете соодветнен подмачкувач за 
поединечни компоненти на каросеријата.

  Б    
 За долготрајна и ефикасназ 

заштита од абење и коризија 
,самата изведба на шарки 
првенствено бара многу 
пенетрациски и лепливи 
својства на подмачкувачот,кои 
не тече од местото на 
подмачкување и имаат висока 
стабилност на оксидација како 
резултат на постојано влијание 
на вода,влага, соли, хемикалии 
и температурни промени.

Отежнат пристап, изложеност 
на температурни варијации, 
нечистотии и вода, потребен 
е многу леплив, пенетрациски 
подмачкувач кој е отпорен на 
миење, а во некои случаеви и 
компактибилен со пластика.

Компонентите на овие 
механизми бараат подмачкувач 
со постојани температурни 
варијациии(до -40 С), прашина, 
нечистотија, вода, средства 
за перење, компактибилни на 
пластика (забчасти и водилки). 
Силиконски и синтетички масти 
со цврсти мазива се правилен 
избор.
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Како резултат на механички 
оптеретувања на лагерите 
на тркалцата на лизгачките 
врати,потребно е примена 
на добри пенетрациски 
и лепливи својства за да 
се спречи истиснување 
и течење.Постојаност 
на атмосферска 
влијание, средствата 
за перење,прашина и 
нечистотија се исто така 
експлотациони барања.

Потребно е примена 
на подмачкувачи кои се 
компактибилни со пластика 
и гуми,постојани на вода и 
екстремни температурнни 
варијации (до-40 С ), со 
својства на пригушена 
бучава и вибрација.

Силиконските подмачкувачи 
и подмачкувачи кои содржат 
PTFE обезбедуваат најдобра 
заштита од вода, прашина 
и нечистотија, а белата 
боја е оптички индикатор за 
потрошеност на мазивата 
што е важно при контролата 
на работата.

Потребно е суво 
одржување, 
транспаретните 
подмачкувачи со висока 
компактибилност со 
пластика и одлична 
постојаност на својствата 
на надворешно влијание 
како вода, влага, прашина 
и нечистотија.

Кај фините механизми 
на бравите потребно е 
подмачкување со масло 
со соодветен вискозитет и 
одлични капиларни својства. 
Со тоа се осугурува 
превентивна заштита на 
тешко достапни делови 
од влијанието на влага, со 
што се спречува корозија и 
смрзнување.
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БАРА
Компонентите на внатрешноста на возилата 
ги иницираат или подржуваат интрегрирани 
системи,па секој од нив има единствени 
сетови на сложена функција и барања.
Соодветениот подмачкувач може да ја 
подобри функционалноста,сигурноста 
како и долговечноста на компонентите 
во внатрешноста на возилото,воедно го 
зголемува задоволството и лојалноста на 
Вашите клиенти.Отежнатите околности,за 
сите подмачкувања кои се применуваат 
во внатрешноста на возилата,се поради 
естетска причина и притоа  не смеат да се 
извдои бојата или сјајот,поради контакт со 
кожа или облека не смеат да остават траги 
и да немаат непријатен мирис.Додатно, 
пластичните материјали  и присуството 
на електрични компоненти потребно е 
примена исклучително на синтетички и 
силиконски подмачкувачи.Возачите посебно 
се осетливи на појава на крцкање во 
пластичните склопови.Подобрете го чуството 
на квалитет и акустика на рачките,држачот 
за чаши,наслонувач за рака,прекинувач и 
останати компоненти.Во продолжение,ги 
издвоивме нашите искуства од сегментот на 
производителот на моторни возила на пример 
кои бараат најчесто одржување во тек на 
животниот век на возилото.

П       

Лизгачките површини на компонентите во кабината бараат одржување со транспарентен сув 
подмачкувач без непријатен мирис, со добри лепливи својства ,компатибилен со пластични материјали.
Исто така, потребни се и добри лепливи својства на мазивата како би се ублажиле звуковите на 
пуцкање и е создаден впечаток на квалитет, кој често не е случај на вградени пластични делови.
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   Лизгачките површини како што се 
сигурносните појаси и заштитата 
на завесите од сонце поради 
постојан контакт со облеката, 
потребно е примена на суви 
транспаретни подмачкувачи без 
мирис, компактибилни на пластика 
и текстил.

За исполнување како механичките 
така и естетските барања 
потребно е да се користи спреј-
подмачкувач на база на синтетички 
масла или мазива на база на 
PTFE  (суво, не лепи прашина, не 
е видливо и не остава траги во 
контакт со облека)
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БАРА
Носивиот склоп на тркалца на возилото 
претставува склоп на различните елементи 
чија основна улога е да ја пренесе влечната 
сила на тркалата на каросеријата, и 
осугурува сигурно управување на возилото со 
максимална можна удобност. За исправно 
функционирање на склопот задолжен е низ 
елементите кои се меѓусебно поврзани.

Настанување на невообичаените 
звукови(лупкање) при преминување преку 
нерамнина еден од сигурни знаци на 
оштетување на некој носив дел, исто како и 
нерамномерна потрошеност на пнеуматика.

При откривање на вакви појави, потребно 
е дефектот  да се одстрани затоа што во 
спротивно штетата ќе се зголеми, како и 
бројот на делови кои треба да се заменат.

При одржувањето на делови со употреба 
на соодветниот подмачкувач од Wurth 
програмата, осигурувате беспрекорна 
експлоатација на целиот систем, а со тоа и 
сигурно и удобно возење со помали трошоци.

Избор на соодветното мазиво направите го во 
согласност со специфични работни услови и 
материјали од кои е направен.

    
 

   
   

  

   
  

Топките се изложени на 
динамичко движење 
во речиси сите насоки.
Подмачкувачот за топки 
треба да биде постојан 
на екстремни работни 
услови, топлина, 
удари и константни 
микро движења при 
возење на рамен 
пат. Мора да се 
осигура и долготрајно 
подмачкување 
постојано на солена 
вода во широк 
температурен 
интервал, затоа е 
потребно присуство на 
цврсти мазива.

Како резултат на 
постојана изложеност 
на вода и удари од 
каменчиња, плочата 
на листестата пружина 
меѓусебно се тријат 
што резултира со 
непријатно шкрипење 
и бука. Поради висок 
притисок од кој 
страда и најмалата 
фрикција може да 
предизвика пукање 
на поединечни плочи.
Затоа се потребно 
подмачкувачи со 
ниска конзистенција, 
со добри лепливи и 
“пригушни “ својства. 
Содржината на цврсти 
мазива осигурува 
долготрајна заштита 
во критични работни 
услови.

Чаури треба да 
задржат нулта 
толеранција со 
шипките и контрола 
на рацете на 
стабилизаторот  додека 
се изложени на висока 
температура на 
моторниот простор.
Сушување на лагерот 
на амортизерот  и 
трошење на гумени 
заптивки, при движење 
на воланот може да 
се слушнат непријатни 
звуци на шкрипење. 
Подмачкувачите кои 
се компактибилни со 
овие материјали се 
силиконски и на база 
на синтетички масла.

Лежиштето на вагата 
во своето движење го 
превзема комплетно 
оптеретување со две 
тандемски поврзани 
осовини. За да се 
осигура долготрајна 
исправност на 
склопот, неоходен 
е подмачкувач 
кој ги поднесува 
екстремните 
притисоци и содржи 
цврсти мазива кои 
успешно го задрзуваат 
мазивниот филм во 
ситуации на гранично 
подмачкување.
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БАРА
Во повеќето авто-работилници и во 
индустријата присутни се компресори со 
различно производство и капацитет како и 
пневматски алати и машини кои задвижуваат.

Колкав ќе биде нивниот работен век, како 
и можноста за остварување на нивниот 
декларациски технички карактериститки 
зависи исклучиво од корисниникот, како од 
аспект на начинот на ракување така и од 
аспект на нивното одржување.

Со примена на предложените специјални 
масла,ги намалувате своите трошоците за 
одржување и го продолжувате инвестицискиот 
интервал.

Се на едно место!

   П  

Клипни ротациони компресори без турбо-
полнач и работна температура до 220 С.

Потребна е примена на масло посебно развиени 
за подмачкување на пневматкиот алат,исклучиво 
и оние кои работат во исклучително тешки услови 
за работа.Одржуваат висок степен на ниво на 
чистота и многу ефикано подмачкување на сите 
делови на механизмите.
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Wurth на Вас ви нуди комплетно 
решение, од проектирање до избор 
на сооедветна опрема и инсталација 
па до редовно одржување и сервис на 
компресорот и пневматскиот алат.

За редовно подмачкување 
на двојни ударни механизми, 
Premium  серии на завртувачот 
користете специјални мазива и 
масти и алат за вбризгување.

А Р РВИ
Wurth Мастер Сервис-брза поправка, калибрација и услуга на 
превземање на Вашата домашна адреса на сите електрични, 
батериски и пневматски Wurth машини.

      
Поради тоа постои Мастер Сервисот, една  од најмодерна 
работилници за поправка и одржување на машината во Србија.
Сите резервни делови,можете да ги набавите 5 години после 
престанокот на прозиводство на моделот на машината.

 ОДИНИ 
АРАН И А

За сите  

После овој период, 
бесплатно ќе ги поправите 
сите производни грешки во 
материјалот.
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БАРА

РАБО НА ОПР А

Работничката опрема не е само за капитална 
инвестиција на секоја сервисна работилница 
веќе е и основно работно средство кое не 
смее да престане да работи. Поради времето 
кое е потребно за набавка на резервните 
делови или потполно новата опрема, секој 
дефект на работничката опрема може да ја 
доведе работилницата во незгодна позиција 
и тоа на подолг период. Нажалост, поради 
често неинформираност на корисникот за 
барањата и можните ризици поради редовно 
неодржување на опремата, се заборава 
да се изврши подмачкување на бараните 
склопови, што е клучно за беспрекорно 
техничка исправност и функционалност. Во 
продолжение,сакаме на Вас да ви помогнеме 
при избор на соодветен подмачкувач за секој 
поединечен машински елемент, кој е дел од 
Вашата работна опрема или машина.

Без оглед дали барате работна дигалка, 
компресор, клима сервисен уред или 
систем за екстракција на издувните гасови, 
сите наброени како и уште многу кои 
ќе ги пронајдете на едно место. Покрај 
квалитетната професионална опрема, 
реноминираните европски производители, 
ви нудиме на Вас и соодветена услуга за 
монтажа, обука за ракување како и редовно 
одржување и сервис.

Д    

  В

Тркалезните лагери со мали 
ротациски брзини и високо 
оптеретување  потребно е 
примена на мазива со висок 
вискозитет со содржина ЕП 
адитивите. Содржината на 
цврстите мазива дополнително 
го зголемуваат квалитетот 
на подмачкување. Повеќето 
производители на работни 
дигалки бараат редовен циклус 
на подмачкување во период од 
3 до 6 месеци.

Есктремни површински притисоци кои се посебно изразени на 
работните дигалки, потребни е примена на мазива со висока 
содржина на ЕП адитивите и цврсти мазива кои се отпорни на вода, 
сол, нечистотија. Пенетрациските мазива за разлика од мазивните 
масти, се безбојни, не течат и не лепат прашина на подмачканата 
површина што допринесува до целосен естетски впечаток на 
работилницата.
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З Н  Ч     

Поради изразито 
мала толеранција на 
подмачкување на завртките 
со мазивни масти без 
присуство на мазалица 
е просто невозможно.Во 
такви случаеви потребно е 
примена на пентрациски 
мазива со содржина на 
ЕП адитивите и цврсти 
мазива кои осигуруваат 
подмачканост на склопа во 
критични услови.

Навојните вретена бараат 
редовно подмачкување во 
кратки сервисни интервали, 
мазива со висока содржина 
на ЕП адитивите.Содржината 
на цврстите мазива ја 
подобрува подмачканост во 
критични моменти кога две 
тесно налегнати површини 
на вретеното и навртката 
го истисне мазивнит 
филм и ЕП адитивите. Со 
употребата на мазива со 
OMC2 или PTFE технологијата, 
дополнително ја  намалува 
појавата на бучава која е 
карактеристична за овие 
склопови.

За оптимално подмачкување 
на ланецот, потребно е да 
се осигура подмачканост 
на внатрешните делови 
како што се завртки и 
чаури кои се осетливи на 
абење и корозија. Тоа бара 
исклучителна потреба на 
пенетрациски мазива со 
својства на одбивање на 
вода и нечистотија.

Фините механизми на 
стезната глава,кај нив е 
потребна редовна примена 
на масло со низок вискозитет 
во чести интервали,кои 
освен подмачкување дава 
и необходна антикорозивна 
заштита.

За да се намалитриењето 
помеѓу жицата во снопот при 
движење на челичното јаже, 
потребно е подмачкувач со 
содржина на цврсти мазива 
и силни капиларни својства, 
кои продираат до јадрото 
на јажето и истовремено 
штитат од корозија. Во такви 
случаи потребно е примена 
на пенетрациски мазива со 
содржина на ЕП адитивите 
и цврстите мазива кои 
осигуруваат подмачканост на 
склопот во критични услови.
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П

ПРОБ
Електричната инсталација на едно возила 
представува најслаба врска,што и покажува 
на статистиката на водечки светски авто-
клубови (ADAC*).Меѓутоа,најголем проблем 
од природата на дефекти.Дефектите на 
електичната инсталација претежно се 
манифестираат повремено што повеќе 
го отежнуваат пребарувањето на грешки.
Краткотрајните проблеми на контактите,кои 
понекогаш траат и само 1мс ,предизвикуваат 
палење на различна предупредувачка 
светилка,што возачите на автомобили 
се посебно осетливи.Често палењето на 
предупредувачката светлка се случува тек по 
напуштањето од сервис,а резултат е големото 
незадоволство на купувачот.

Неретко,причини за дефект на електро 
контактите се само мали нечистотии и 
прашина.Освен тоа постојано влијание 
на влага и оксидација доведува до кратки 
споеви и минливи отпори, загрозувајќи ја 
функционалноста на електро контактот.

Поради сето тоа при работа со електрична 
инсталација се препорачува конечна 
претпазливост и превентивно делување.

Специфичните проблеми бараат и 
специфични решенија.Во нашиот асортиман  
нудиме производи кои го скратуваат времето 
на поправката и задржувањето на возилото во 
сервис,а  некои поправки може да се направат 
на самото место како што се поправка на 
грејачи на задно стакло или поправка на 
оштетената изолација на водилката поради 
преклопување или триење на каблите.
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ДА И И ПОПРАВ ВА  РО ОН А И  И И ПРОВОДНИ И

Распрскување на вода помешана 
со остатоци од мазива и горива од 
моторниот простор, постануваат 
одличен проводник создавајќи 
кратки споеви.

Минливиот отпор настанува при минување на струја на една контактна 
површина на друга.

Нечистотијата и маснотиите 
доспева помеѓу две контактни 
површини може да доведе 
до зголемување на отпорот и 
губење на напонот.Со чистење 
и одмастување на контактните 
површини се елиминираат 
минливите отпори и контакти 
кои доведуваат во повторна 
функција.

Со оксидација, контакт се губи 
со контактната површина и 
создава тесно грло за проток на 
струја што доаѓа  до термичко 
оптеретување, а поради тоа и до 
топлење на утикачот (приклучок).
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Остатоци од прашина на 
непристапни елетро контакти како 
и на фото-осетливи  претставуваат 
предизвик, особено доколку е 
потребно чистење со воздух без 
содржина на влага, нечистотија и 
маснотии, како што е чест проблем 
кај кој компримираниот воздух во 
работните компресори.

Одстранување на темно – кафени 
дамки на печатени плочи, кои 
потекнуваат од колофониуот 
содржани во топителот за лемење, 
потребно е средство на база 
на специјален растворувач, 
компактибилен со материјалите на 
печатените плочки.

Ситни пукнатини на проводникот, 
материјалот на печатените плочи 
и грејачи на задното стакло 
го поправувате едноставно 
со движење на четкицата на 
оштетените места со нанос на 
течно сребро.

Честа оштетување на изолација на 
проводникот поради преклоп или 
триење на кабли во метални ивици 
поправите ги брзо и ефтино.Слој од 
гума ги штити и изолира каблите и 
приклучните споеви, па е приметлив 
на оние места каде не можно да се 
навлече термособирачко црево,кај 
комплицирани геометриски облици 
на спој и таму каде изолациските 
својства со изолир трака не е 
доволна.
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Од нашата понуда 
издвојуваме FLRY, FLRYY, 
FLRYY 11 Y, HO7RN-F  како 
и силиконски водилки за 
палење на свеќиците и 
водилки за аудио техника.
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ПРОБ О  РИЧНИ Н И И И

Најчест проблем кај мекото лемење е 
правилен избор на вид на електро лемот 
(лемена жица), приборот за лемење (леткум) 
и топителот.За да се елиминира овој проблем, 
нашиот асортиман сме го поставиле така да 
биде мошне едноставен за секоја примена за 
да изберете сооедветен производ.

Покрај видот и осетливоста на електричните 
компоненти кои ги лемите изберете соодветен 
елетро лем (лемна жица)(1), прибор за 
лемење(2) и додатни топител(3).

Главни критериуми за избор на соодветен 
електро лем се:

• видот на содржаниот топител ( флукс) 
чии остатоци може да бидат помали или 
поголеми корозивни во зависност од видот на 
содржаните активатори (DIN EN 29454-1)

• барано ROhS одобрение во склад со 
европската регулатива за забрана на 
употреба на олово кај сите комерцијални 
производи (освен во медицината) кои се 
наменети за европски пазар.

  

 П   

П     П     
   

За општи работи на лемење 
на контакти и проводниците 
помали или поголеми пресеци, 
препорачуваме употреба на 
електро лем со поголем пресек 
(0-1,0мм) со активни топител 
со содржина на халид (1.1.2.B,-
DIN EN 19454-1). Остатоци од 
овој топител може да имаат 
стабилно корозивно делување, 
па е необходно нивно чистење. 
Ако законските прописи наоѓаат 
примена на безоловен елетро 
лем во таа ситуација неопходно 
е користење Електро лем со 
RoHS ознака и наведени активни 
топители.

При лемење на прстенести кабел папучи и кабли со повеќе пресеци, 
поради поголема површина е потребна е поголема количина топлина за 
да спојот биде квалитетен.

Необходно е да се користат посилни извори на загревање со електрични 
напојување или плински леткум со соодветен избор на врвот на леткумот. 

Гасниот леткум со бутан гас треба да се користи млазница за топлиот 
воздух за да се осигура поширока зона на греење и постигање на 
повисока температура.

Комплетен преглед 
на кабел папучите 
и приклучни 
споевипронајдете во 
брошурата
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Поради осетливост на полупроводнички 
компоненти и печатени плочи на остатоци 
топители,кои може да предизвикаат 
кратки споеви,необходно е да се користат 
електро лем со содржина ткн . “No-clean 
“ топител без халид (1.1.3.B,DIN EN 29454-1) 
чии остатоци немаат корозивно делување 
и не е потребно да се чисти.Ако законските 
прописи наоѓаат примена на безоловниот 
електро лем во тој случај необходно е да се 
користи електро лем со RoHS ознака и No-
clean топење.

Препорачуваме употреба на електро лем 
со помали пречници (0-1,0мм).

За лемење е потребно да изберете 
соодветен облик и големина на врвот на 
леткумот кој овозможува загревање само на 
лемни точки.

За загревање се користат електрични и 
гасни леткуми. При употреба на гасен 
леткум необходно е да се користи “стапен” 
леткум со бутан гас и тоа во комбинација со 
конечни залемени врвови за да се оствари 
контролирано - насочено загревање кое 
нема да нанесе штета на останатите 
компоненти.

Ако сепак поради оксидни наслаги постојат 
потешкотии со лемење се препорачува 
додатно користење на “No-clean” 
топител,без содржина на халид и корозивно 
делување во практичнен дозер за прецизно и 
контролирано нанесување.

П           
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Доколку преферирате електрилен 

леткум,побарајте повеќе на стр.67
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ПРОБ ОИ ОД НАВ Д НИ  ОП РА ИИ И ОРИ И

На квалитет на лемот не влијае само правилен 
избор на средството за лемење.Процесот 
на лемење е придружен уште и со  доволно 
дозирање на средствата за лемење, зазор 
помеѓу лемените површини, правилна 
примена на топителот како и оджување на 
апаратот и приборот кои го откриваат дефектот 
пред поправка.

Чистењето на површината пред лемење е 
задожително затоа што лемот нема да се 
залепи за нечиста и масна површина.Исто 
така,при дополнителна употреба на топителот 
или средство за лемење со содржина на 
агресивен топител, чистење е задолжително 
повторно да се изврши затоа што остатокот 
од топителот го нагризуваат местото на 
лемење што може да доведе до краток 
спој, настанување на корозија и отслабната 
проводливост.

Покрај изборот на соодветен лем,топител 
и прибор потребно е да се внимава на 
нивната исправност за употребата. Покрај 
тоа, одржувањето на врвот на лемткумот пред 
и после процесот на лемење е од голема 
важност за добар квалитет на лемење и 
продолжување работениот век на врвот на 
леткумот. Одржување подразбира чистење 
на врвот на леткумот од остатоци на стариот 
лем и оксидни наслаги кои и заштитуваат 
“калаисање” за контролирана примена на 
потребните количини на средствата за лемење.

При прилика на вадење неисправни 
електронски компоненти се врши одлемување 
(отопување) на стариот лем, кое е необходно 
за да се изврши квалитетно лемење на нови 
компоненти.

О Ч    

За одлемување и одстранување на преголема 
количина на лемот покрај пумпицата за 
вмушкување на лемот препорачуваме и употреба 
на жица за одлемување, која со загревање 
поради присуство на топител го вмшмукува целиот 
вишок на  лем и така ја ослободува контактната 
површина за полесна поправка и ново лемење.

Остатоци од топителот (паста за лемење),која 
се задржуваат на лемената површина после 
процесот на лемење,се електрично проводни 
и може да ја нагризат бакарниот проводнички 
материјал и да предизвикаат краток спој,затоа 
после лемењето потребно е да се одстрани 
соодветното средство.
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Правилното одржување на врвот на леткумот го подобрува квалитетот на 
лемење, а работниот век на врвот на леткумот трае и до 5 пати подолго. Како 
и во процесот на лемење,како последица на контактот со воздух, на врвот на 
леткумот неизбежно е да се создаваат оксидни наслаги, тоа е нивно чистење 
и заштита (“калаисување”) после лемењето од  голема важност за да истата 
повторно би била употреблива.

Оксиди настануваат на врвот на 
леткумот при што  оневозможуваат 
“лепење” на лемот за леткумот 
и создаваат бариерa која го 
намалува преносот на топлина 
од леткумот на подлогата.Со 
употреба на лемен камен од 
амониум-хлорид се разградуваат 
оксидните наслаги при што не се 
оштетува заштитниот слој на врвот 
на леткумот ,ако при механичката 
метода на чистење со турпија.

Со калаисување се обновува 
фабрички нанесениот слој на 
калај кој ја спречува реакција на 
врвот на леткумот со кислород и на 
тој начин го разбива создавањето  
на оксидот.Само вака одржуван 
врв на леткумот е во состојба 
да своја вкупна површина ја 
пренесе топлината и допринесе за 
правилно разливање на лемот.

За спречување на оштетување 
на осетливи компоненти од 
прегревање во зоната на лемење, 
при што препорачуваме ладење 
во зоната на лемење со употреба 
на спреј за заледување.Тоа е 
особено изразено при лемење на 
жица која не содржи олово поради 
изложеност на врвот на леткумот на 
високи температури.

Wurth  на Вас ви нуди широк 
асортиман на професионални 
гасни и електронски регулирани 
електрични леткуми, како и 
аналогни регулирани електрични 
базни леткуми и придружни алати 
и опрема.

Специјален сунѓер за чистење 
на врвот на леткумот.

И Hahn &Kolb  асортиман, 
освен  горе наведените 
изведби, можете да пронајдете 
и дигитално регулирани 
електрични базни леткуми.

О     
       

 

     
  

З       
  

    

  
Ч       

   
РИ

ЧН
А

 И
Н

А
А

И
А

 И
 

О
ПО

Н
Н

И
М

ек
о 

ле
м

ењ
е



ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

   

БАРА
Монтажа и демонтажа на електричната 
инсталација и уредот во пракса често не ја 
придава доволно внимание. Поради тоа при 
монтажа на деловите постои најслаба врска 
на целиот процес на поправка.Не се ретки 
случаите да во тек на успешна спроведена 
поправка, при неквалитетно спроведени 
работи при монтажа, се фабрикуваат нови 
проблеми на возилата. Генерално електричната 
инсталација и  уредот во возилата се опкружени 
со многу непријателски расположени 
околини. Вода, нечистотија, киселина и слично 
многу брзо се наоѓа на пат до незачистени 
контакти и неизолирани, осетливи електронски 
компоненти. Еден нарушен изолациски слој, 
нанос или премаз не е можно повторно да 
се употреби. Единствена опција е нов и свеж 
нанос кој гарантира квалитетна заштита.

При прилика на замена на комплетен 
проводник или надоградна инсталација на 
возила се крие голема опасност. Прилика 
на повлекување на каблови низ многу 
тесни каросериски отвори често доаѓа до 
оштетување на изолацијата поради остри 
метални делови и пластични облози на 
возилата. Посебно  се подмолни оштетувањата 
на бакарен проводник при што доаѓа поради 
затегање на проводникот при што доаѓа на 
раскинување на фини “лицни” (жили) на 
проводникот. За да се намали отпорот при 
повлекување што препорачуваме употреба на 
посебно наменети мазива.
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 Контактни површини кои се 
со крута лакирана изолација, 
често се оштетуваат поради 
механичко делување или 
вибрацијата на возилата.Затоа 
е важно да овој изолациски 
слој не само да изолира туку 
и да биде флексибилен што 
му дава отпорност на такви 
оптеретувања.

Отстранување на приклучокот 
при монтажни работи, 
електрични контакти се изложени 
на влага и нечистотија. Во овие 
случаеви се препорачува 
превентивно делување со 
употреба на средства која 
нема изолаторски својства, а 
вооедно се подмачкува и ја 
штити контактната површина од 
абење.

Акумулаторските полови 
се изложени не само 
на агресивни пареи од 
акумулаторот него и поглед на 
купувачите. Со нивна заштита 
постигате двојно дејство. 
Освен квалитет на заштита, кај 
купувачите се јавува чувство на 
доверба.
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При прилика на расклопување на 
електрични компоненти,еластични 
и водоотпорна силиконска 
изолација на куќиштата е од 
клучна важност.Истовремено оваа 
изолација мора да гарантира и 
заштита од напонски пробивање 
до 16.000 В на напон како што 
е на пр.случај при палење  на 
трансформатор на светилки со 
гасни празнења (Xenon).

Оргинална заштита во форма 
на гумени црева се подложни на 
стареење, поради што се јавуваат  
пукнатини низ кои непречено 
продира вода и нечистотија.
Предност на оваа вид на заштита е 
на таков начин изложените контакти 
создаваат фин водоотпорни 
слој кои истовремено е одличен 
изолатор од кратки споеви и 
напонски пробививања.

Со надоградба на алармот и 
слични уреди најмногу време 
одзема провлекување на 
додатниот водач и каблите. 
Скратите го времето на монтажа.

Од понудата издвојуваме 
термособирачки црева,кои 
претставуваат идеално решение 
за изолација на изложени 
контактни површина на кабел 
папучите и оголените водилки. За 
разлика од изолир траката оваа 
изолација е компактна, прецизна 
и долготрајна, а самиот процес на 
нанесување е едноставен и брз. 
Дополнително термособирачки 
црева со слој на лепак во 
внатрешноста обезбедуваа 100% 
заштита од корозија и краток 
спој затоа што во потполност 
спречуваат пробивање на вода до 
контактниот спој.

Зависно од тоа дали се работи 
за примена во моторен простор, 
каде се појавува зголемена 
температура  или во простор на 
патничка кабина каде е потребно 
да се спречи појава на бучава 
поради допирање со различни 
вградени делови, специјални 
самолепливи траки од полиестер 
за заштита и бандаж кабли 
успешно ќе одговори на секое 
барање.
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Партнерството помеѓу Даимлер АГ и Wurth-a ,во област на технички 
одобренија и препораки во последната година е подобрено и поинтезивно.
Одобрените Wurth хемиско-технички производи се тестирани во лаборатории 
и  во пракса и може посебно да се препорачаат за  употреба на возила 
Mercedes-Benz.На тој начин Wurth ги исполнува прописите на Дамлер АГ 
кој често наоѓа над законска регулатива.Така да потврдата на квалитет на 
Wurth производите  се и многубројни одобрениа за работната опрема 
како и моторна и трансмисиски масла и мазива.Сите одобренија (Април 
2013) за хемиски-технички производи можете да ги пронајдете на Даимлер 
постпродажни ( за подршжка) на платформите GOTIS на адреса :



ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

О   

О
Д

О
БР

НИ
А

 И
 П

Р
ПО

РА
И



ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД



ВОДИЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОИЗВОД

О
Д

О
БР

НИ
А

 И
 П

Р
ПО

РА
И






