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Hyvät kollegat ja yhteistyökumppanit,
ADI-tiimi ja minä toivotamme sinulle, tiimillesi ja
yrityksellesi hyvää uutta vuotta, terveyttä ja menestystä.
Juuri päättynyt vuosi 2021 on tuonut meille mukanaan
niin kehitystä, palkintoja, kuin pettymyksiäkin.
Eräs kehityksen tuomista uusista asioista oli suuri
muutos ADI’lle: 47 vuoden täydellisen sitoutumisen
ja tärkeän työpanoksen jälkeen Omer Wesemael on
luovuttanut viestikapulansa Manuel Van Royenille.
Haluan vielä kerran kiittää Omeria hänen työstään ja
saavutuksistaan, sekä rohkaista Manuelia ja koko hänen
tiimiään jatkamaan samaa kehitystä.
Tyytyväisyydestä puhuttaessa haluan myös korostaa
jäsentemme hyvää, erittäin hyvää, ja joskus jopa poikkeuksellisenkin hyvää suoritusta omilla markkinoillaan.
Vapaat jälkimarkkinat ovat toki elpyneet maailmanlaajuisesti vuonna 2021, ja siten myös vahvistuneet, mutta monissa tapauksissa meillä menee paljon paremmin
kuin niillä markkinoilla, joilla toimimme. Tämä johtuu
jokaisen jäsenemme ja heidän tiimiensä jäsenten työnlaadusta, jatkuvasta huolenpidosta asiakkaistaan ja
palvelun laadusta, sekä pysyvistä investoinneista, joita
he tekevät kaupalliseen toimintaansa, logistiikkaansa
ja varastoihinsa säilyttääkseen tuotteiden erinomaisen
saatavuuden, yhä vaihtelevammista toimitushaasteista
huolimatta.
Tästä tulee ennätysvuosi tavarantoimittajakumppaneiltamme suoritettujen ostojen suhteen, mikä toivottavasti helpottaa heidän toimintaansa vuonna,
jolloin heiltä puuttuu vielä kovasti alkuvarastovolyymia, ja tukee heidän ajatustaan, että: « Panostaminen
ADI’in on oikea valinta… ».
Pettymyksistä suurin on se, että kaikista kansalaisten ja
hallituksien ponnisteluista huolimatta emme ole vieläkään päässeet eroon tästä jokapäiväistä elämäämme
ja taloudellista toimintaamme häiritsevästä viruksesta.
Pysykäämme kuitenkin toiveikkaina.
Olemme myös surullisia siitä, että Irlannin kollegamme
on päättänyt myydä yrityksensä, ja samalla jättää ADI’n.
Samoin Pohjois-Amerikan kollegamme PRONTO, jonka
kanssa yhdessä perustimme 1PARTSin, on päättäneet
liittyä uuden kumppaninsa yhteistyöverkostoon.
Tiedämme, että markkinoiden vakautumisen aikana
tapahtuu todennäköisesti yritysostoja ja fuusioita, jotka
vaikuttavat ADI-yhteisöömmekin, ja tulemme näkemään
joidenkin kollegoidemme ja ystäviemme lähtevän.
Toisaalta meillä on jo nyt ollut ilo toivottaa tervetulleeksi
uusia kollegoita, kuten esimerkiksi äskettäin AD Adria/
CIAK Groupin laajentumisen myötä tapahtui.
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ADI sopimustoimittajat tässä numerossa.
Joka tapauksessa meidän kaikkien yhteinen tehtävä,
ja erityisesti ADI-tiimimme sekä sen johtokunnan tehtävä on siirtyä eteenpäin, tutkia uusia maantieteellisiä
mahdollisuuksia, sekä vahvistaa itseämme ammatillisesti, jotta voimme jatkaa vahvan ADI’n rakentamista. Kaikki vapaiden jälkimarkkinoiden sidosryhmät
tunnustavat ADI’n taloudellisen painoarvon, sen johtavan roolin korjaamoiden kehittämisessä, sen kyvyn
täyttää sitoumuksensa (sanokaamme mitä teemme,
tehkäämme mitä sanomme), ja ylläpitää suhteita,
jotka saattavat toki olla vaativia, mutta samalla myös
lämpimiä ja välittäviä.

AD Internationalin toimittajavalikoimassa on yli 40
johtavaa varaosavalmistajaa, joilla kaikilla on OE-tausta
(lisätietoja ADI’sta ja sen sopimustoimittajista osoitteessa www.ad-europe.com/fi).
Tästä numerosta alkaen jokainen ADI Newsletter tänä ja ensi vuonna (mukaan lukien sähköinen
versio AD Flash) sisältävät tuoretta tietoutta sopimustoimittajiltamme. Heidän tavoitteenaan on antaa sinulle, ADI-kumppanimme, tietoa yrityksistään
ja tuotevalikoimastaan, sekä roolistaan liiketoiminnassamme tai autoalan jälkimarkkinoilla yleensä.
ADI sopimustoimittajat tässä numerossa:

Työskentelemme sen kaiken eteen.
Voit luottaa meihin.
Hyvää Uutta Vuotta 2022!
Stéphane Antiglio

TÄSSÄ UUTISLEHDESSÄ
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AD Auto Total Romanian liikkeellepanevat voimat ovat hyvät ihmiset,
rikastuttavat kokemukset ja täysimääräinen elämä.
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Gates tuo markkinoille valikoiman muuttuvan
venttiiliajoituksen solenoideja
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Schaeffler: Kevyiden hyötyajoneuvojen kuten
pakettiautojen markkinat ovat kasvava segmentti
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ADI Kortenberg toivottaa sinut tervetulleeksi!

Päätoimittaja: ADI BV (Ltd.) (Autodistribution International), Kortenberg, Belgia
Tämä lehti jaetaan kaikille ADI Groupin liiketoimintakumppaneille ja jakelijajäsenille.
Jos haluat tilata sen tai peruuttaa tilauksen, ota meihin yhteyttä: ADI BV (Ltd.), Leuvensesteenweg 272, 3070 Kortenberg, Belgium,
puhelimitse +32 2 759 2995 tai sähköpostitse news@adi.be.
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MARKETING
ACCELERATION DAYS MARKKINOINTIPÄIVÄT
Lokakuun 21. ja 22. osallistui 80 ADI-kumppania ja varaosateollisuuden
markkinointiasiantuntijaa ADI’n markkinointi- ja viestintäohjelman
esittelyyn sekä Eure!Car’in yksityiskohtaiseen esittelyyn. Samaan
aikaan Manuel Van Royen, AD Internationalin toimitusjohtaja, antoi
katsauksen ADI’n sähköajoneuvojen tiekartasta.
Lyonin Intercontinental-hotelli tarjosi loistavat puitteet
Marketing Acceleration Days -markkinointipäiville.

Markkinointijohtaja Petra Vanfroyenhoven esittelee ADI:
n mediasuunnitelmaa vuodelle 2022.

Perjantaina osallistujat vierailivat Institut AD’ssa, AD-Ranskan
koulutuskeskuksessa, joka sijaitsee Chaponnayssa lähellä Lyonia.

Osallistujat vierailivat myös Cora Automobile’n (AD-jakelija)
varastolla. Cora on Ranskan johtava koriosien monimerkkijakelija. Nykyisin Cora toimittaa osia yli 15 000 autoalan
ammattilaiselle kaikkialla Ranskassa.
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Kaikki osallistujat saivat nauttia mukavasta illallisristeilystä
Saône- ja Rhône-joilla.

Olivier Helore, joka vastaa AD-Ranskan teknisten osuuksien ja palveluiden kaupallisesta kehittämisestä, kertoi yhden työpajan ohessa Institut AD’n toiminnasta.

Markkinointipäivät päättyivät kirkkaan aurinkoisena lokakuun iltana ruokarekasta
jaettuihin välipaloihin ja drinkkeihin.

Uutta sytytystulppamarkkinoilla
Uusi Bosch EVO sytytystulppa vahva rakenne suojaa nakutukselta

NEW!

Kestävä Bosch EVO -sytytystulppa sopii erityisen hyvin turboahdettujen
suoraruiskutusmoottoreiden äärimmäisiin vaatimuksiin
rannettu eristerakenne varmistaa paremman kestävyyden voimakastakin
mega-nakutusta vastaan, ja jopa yli 45
kV dielektrisen lujuuden. Suuremman
kierreosan lujuutensa ja kaasutiiviytensä ansiosta tämä sytytystulppa on
vähemmän herkkä asennusvaiheessa,
ja kestää jopa toistuvan irrotuksen ja
asennuksen. Tärkeää: sivuelektrodin
oikean suuntauksen vuoksi on asennettaessa noudatettava annettua kiristysmomenttia. Tällä tavalla varmistetaan kärjen oikea sijainti palotilassa
ja kaasutiiviys.
BOSCH EVO: KORKEA KULUTUSKESTÄVYYS JA PITKÄ HUOLTOVÄLI
BOSCH EVO: VAHVARAKENTEINEN
SYTYTYSTULPPA MODERNEILLE
MOOTTOREILLE
Uusimman sukupolven turboahdetut
suoraruiskutusmoottorit asettavat sytytystulpille erityisen korkeat vaatimukset
lämpö-, sähkö- ja mekaanisen kestävyyden sekä luotettavuuden suhteen – koko
käyttöikänsä ajan.
Nämä pitkälle kehitetyissä moottoreissa
voi esiintyä erittäin voimakasta naku-

tusta, niin kutsuttua mega-nakutusta.
Tämä itsesytytys ei johdu sytytyksen
ajoituksesta, vaan palamattomien polttoainejäämien tai kierrätetyn pakokaasun sisältämistä pienistä hiukkasista. Mega-nakutus voi johtaa vaaralliseen
paineen nousuun sylinterissä, ja jopa
moottorivaurioon, jos nousu tapahtuu
männän väärässä asennossa.
Bosch EVO -sytytystulppa on siis erityisen kestävä – termomekaanisesti,
mekaanisesti ja sähköisesti. Sen pa-

Bosch EVO -sytytystulpan käyttöikää
pidennettiin samanaikaisesti kulutuskestävyyden kanssa. Iridium-keskielektrodi ja sivuelektrodin platinalevy
ovat ominaisuuksia, jotka on suunnittelu vähentämään tehokkaasti elektrodien kulumista. Lisäksi korroosiosuojaa on parannettu nikkelöimällä tulpan
kierre ja runko-osa Boschin kehittämällä erikoismenetelmällä.

Bosch EVO: erityisen kestävä sytytystulppa turboahdettuihin suoraruiskutusmoottoreihin
Pitkä käyttöikä
Parempi kulutuskestävyys
pienentyneen elektrodien kulumisen ansiosta (iridiumnasta
keskielektrodissa ja platinalevy
sivuelektrodissa)

Parannettu korroosiosuojaus
Boschin kehittämän kierteen ja runko-osan erityisen nikkelipinnoitusprosessin ansiosta

Sähköinen kestävyys
Parannettu dielektrinen lujuus (>
45 kV) optimoidun eristerakenteen ansiosta
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Steering You
Through Life

with febi Steering & Suspension
Life is like an exciting journey.

To assure you are safe and comfortable along this journey, it is
important to have a reliable partner; one that understands
the path ahead and leads you with confidence and
precision, wherever life may take you.

Trust febi Steering & Suspension parts!
Right Range - febi provides one of the widest steering and
suspension ranges with more than 10,000 articles to cover
all popular European and Asian vehicle types. In addition,

due to a Fast to Market approach, febi maintains constant
research and development to ensure it provides the right
parts at the right time.

Highest Quality - febi is a byword for steering and

suspension products that satisfy the highest levels of

manufacturing quality and installation reliability. With OE

matching quality and intensive testing, febi guarantees that
the products inside the box are of the finest standard.

Matching to OE - steering parts from febi precisely match the

OE specification without any modifications to the intended and
original design. This ensures that febi products are exactly as
created by the vehicle manufacturer, providing a full level of
comfort and safety to the vehicle owner.

Your No. 1 for Steering & Suspension

Scan the QR code to
watch the febi “Steering
You Through Life” film or
visit steering.febi.com

SOLUTIONS
MADE IN GERMANY
www.febi.com
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A D V E N Ä J Ä AVA A U U D E N
VA R A S TO N
AD Venäjä on ylpeä uutisoidessaan uuden
“Miles”-tuotemerkilleen omistautuvan
varastonsa avaamisesta

RUSSIA

Uuden MILES-tuotteita varastoivan
7 000 neliömetrin logistiikkakeskuksen
avajaiset pidettiin 7.10.2021, ja kyseessä
oli tärkeä sekä kauan odotettu tapahtuma
AD Venäjälle.

Jatkuva myyntimäärien kasvu (100 % myynnin kasvu vuonna 2021)
on johtanut uuden varaston avaamiseen ”Trilogy Park Tomilinossa”,
modernilla ykkösluokan logistiikka-alueella lähellä Moskovaa.
Varastotilat täyttävät korkeimmat kansainväliset standardit,
ne on varustettu korkean teknologian infrastruktuurilla, ja ovat
helpossa sijainnissa. Varastotoimintaa ohjataan automatisoidulla
järjestelmällä sekä videovalvonnalla.

Kymmenen lastauslaituria mahdollistavat toimitusten nopean toteuttamisen. Paikalle on avattu myös uusi laadunvalvontalaboratorio tuotteiden testaamista varten.
Joka tunti valmistuu yli 3 000 lähetystä, ja päivittäin lähetetään yli 200
lavallista tuotteita.
Uuden varaston avaamisen seurauksena ovat parannetut
varastointi- ja logistiikkaprosessit mahdollistaneet huomattavan
tehokkuuden ja tarkkuuden kasvun huolimatta siitä, että
tuotantoketjun alkupään häiriöt ovat lisääntyneet.
Uuden logistiikkakeskuksen käytttöönoton myötä AD Venäjä lisää
organisatorista ja teknologista tehokkuuttaan. Tämä on huomattava
askel eteenpäin MILES-brändin jatkokehityksessä Venäjällä.

7

12 V O LT I N A K U N M E R K I T YS
S Ä H KÖ I S T E T YI S S Ä AU TO I S S A

Sähköistetyn auton ajoakun vikaantuessa
varmistaa 12 voltin akku sähkönkuluttajien ja
sähköjärjestelmien toiminnan

Lyijyakun rooli täyssähköautossa
Oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtuu, kun nykyaikaisen sähkö- tai
hybridiauton litiumioniakku lakkaa toimimasta? Katso konepellin alle,
niin löydät vastauksesi. Korkeajännitteisen litiumioniakun rinnalta
saatat löytää toisen 12 voltin akun, joka toimii toisena virtalähteenä
turvallisuuden kannalta kriittisten järjestelmien keskeytymättömän
toiminnan varmistamiseksi ajoakun vikaantuessa, mutta myös
toimintojen kuten keskuslukitusjärjestelmän sähkölähteenä.
Nykyään autoilijat huomaavat, että yhä useammat mukavuus- ja
turvallisuusominaisuudet, kuten kaista-avustin, tutkat tai ennakoiva
matkustajien suojaus, toimivat auton älykkäillä järjestelmillä.
Sama koskee useimpia auton valvontatoimintoja, joita niitäkin
ohjataan automaattisilla ohjausjärjestelmillä. Tämä puolestaan lisää
luotettavan ja tehokkaan virtalähteen tarvetta. VARTA Silver Dynamic
AGM- ja Blue Dynamic EFB -akut ovat osoittaneet luotettavuutensa
tässä suhteessa jo vuosia, joten ne ovat täydellinen kumppani sähkötai hybridiautojen 12 voltin sähköjärjestelmän varmistamiseen.

Tässä kohtaa jo hyväksi todetut ratkaisut, kuten AGM ja EFB, ovat
vahvoilla. Ne puuttuvat peliin, jos korkeajänniteakku vikaantuu tai
tyhjenee, ja lukitsevat tai avaavat ovien lukituksen, sekä toimivat
lisävirtalähteenä sähköjärjestelmän puskuroimiseksi. Ne varmistavat,
että tärkeät turvatoiminnot, kuten ABS ja ESP, toimivat koko ajan.
AGM- ja EFB-akut eivät suinkaan ole vanhentuneita. Niiden rakenne
ja käyttäytyminen sekä yksinkertaisempi rakenne tekevät niistä
luotettavan ja kestävän virtalähteen.

Vanha muttei vanhanaikainen
Litiumioniakkuja pidetään lyijyhappo-akkuteknologian seuraajina
sähkö- ja hybridiautojen voimansiirrossa. Ne eivät kuitenkaan ole
luonnostaan yhtä kestäviä kuin muut ladattavat ratkaisut, ja ne vaativat
jatkuvaa seurantaa. Litiumionikennot tarvitsevat suojan ylilataukselta
ja syväpurkaukselta. Lisäksi niiden jännite on pidettävä turvallisissa
rajoissa, mikä tekee erillisestä suojapiiristä pakollisen. Suojapiirin
lisänäkökohtana on, että litiumkennon lämpötilaa on tarkkailtava
kriittisten toimintahäiriöiden havaitsemiseksi ja välttämiseksi.
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VARTA 12 voltin akkuvalikoima on valmis olemaan tukena sekä
tämän päivän että tulevaisuuden sähköistetyille autoille. Ne omaavat
riittävästi varakapasiteettia toimittamaan virtaa luotettavasti myös
tuleville sähkön kuluttajille. VARTA-akut toimittavat sähköä tärkeille
turvajärjestelmille, mukavuusominaisuuksille ja polttoainetta
säästäville toiminnoille. Tänään ja huomenna.
Lue lisää VARTA tuotteista täällä:
https://www.varta-automotive.com/en-gb/products

H1: OSR AM I N N O VA AT I O J O H TA J A
OSRAM on muuttanut yön päiväksi
jo yli 110 vuoden ajan. Se on
autopolttimomarkkinoiden johtava toimittaja, jolla on
edelläkävijän maine innovaatioistaan ja korkealaatuisesta
saksalaisesta suunnittelustaan. Nyt OSRAM on tuonut
markkinoille uusia lisäyksiä kaikkein suorituskykyisimpään
valikoimaansa.

H2: OSRAM vie halogeenipolttimonsa seuraavalle tasolle
LED-innovaatioidensa lisäksi OSRAM on nostanut myös halogeenipolttimovalikoimansa uudelle tasolle NIGHT BREAKER® 200
polttimolla. Tämä on ylivoimaisesti tehokkain OSRAMin koskaan
valmistama halogeenipolttimo – jopa 200 % enemmän kirkkautta kuin lakisääteinen minimistandardi vaatii5. Kuljettajat näkevät
paremmin ja pidemmälle, jolloin he voivat tunnistaa liikennemerkit sekä esteet aiemmin, ja reagoida niihin nopeammin, jo ennen
kuin niistä tulee turvallisuusuhka. Ottaen huomioon, että miljoonat eurooppalaiset luottavat vielä halogeenivaloihin, on helppo
ymmärtää, miksi tämä pieni lamppu on niin suuri asia autoalalle.

OSRAMin innovaatiohistoria ja laatumaine ovat tehneet siitä monen
autoilijan suosiman polttimovalmistajan. OSRAMin vaikuttavimmat
ominaisuudet ovat kuitenkin sellaisia, joita ei näe. Ominaisuuksia,
kuten lisääntynyt asiakastyytyväisyys, enemmän luottamusta, ja
korjaamon parantunut maine. Voit luottaa myös siihen, että tämä
polttimovalmistaja toimittaa korjaamoiden työnvastaanottopisteisiin
H2: OSRAM NIGHT BREAKER® H7-LED
mainosmateriaaleja, ja henkilökunnalle koulutusta vahvistamaan
Asiakkaiden turvallisuus on aina ollut OSRAM’in painopiste, joten päivittäistä asiakaspalvelua. Jos haluat tietää lisää, käy osoitteessa
ei ole yllätys, että viimeisin todiste OSRAMin uraauurtavasta työstä www.osram.com/am/
on ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty jälkiasennettava
LED-polttimo: NIGHT BREAKER® H7-LED1. Se hämmästyttää jopa
220 % suuremmalla kirkkaudellaan2 ja jopa 5 kertaa pidemmällä
käyttöiällään3. Viranomaiset olivat pitkään kieltäneet H7LED-polttimoiden tieliikennekäytön. Vaikka muut valmistajat
myöntyivät tähän faktaan, päätti OSRAM tuoda markkinoille
parannetun H7-LED-tekniikan useimmille autoilijoille.
Yhdessä Saksan viranomaisten kanssa suoritettiin laboratorio-olosuhteissa valomittauksia autojen ajovaloista sen selvittämiseksi,
ovatko LED-jälkiasennuspolttimot yhteensopivia useimpien autojen
ajovalojen kanssa. Testauksen perusteella kävi selväksi, että suuri osa
ajoneuvoista täyttää ECE R112 -häikäisyarvot, mikä vastaa 80 prosentin markkinakattavuutta. Tämä tasoitti tietä OSRAMin pyrkimykselle
valmistaa ensimmäinen Saksan teille hyväksytty LED-jälkiasennuspolttimo. Tämän tärkeän virstanpylvään jälkeen hyväksyntä myönnettiin myös Itävallassa ja Kroatiassa. Lisää maita on tulossa, mikä
tuo mukanaan myös lupaavan mahdollisuuden liiketoiminnalle.
NIGHT BREAKER® LED on tällä hetkellä yhteensopiva monien suosittujen automallien kanssa, kuten BMW 2-sarjan tai Audi A3’n ja A4’n Oikeudelliset vastuuvapauslausekkeet:
tai Ford Mondeon kanssa, ja lista kasvaa. Asennusta suositellaan teh- 1 Koskee vain niitä maita, joissa hyväksyntä on myönnetty, ja vain yhteensopivuusluettelossa
tällä hetkellä lueteltuja automalleja ja valaisimia. Tarkat ehdot osoitteessa www.osram.
täväksi autoalan ammattilaisten toimesta. Korjaamoiden toiminnan
de/ledcheck.
avuksi OSRAM tarjoaa jopa viiden vuoden takuun loppuasiakkaalle, 2 Verrattuna EXE R112 vähimmäisvaatimuksiin. Yli 50 % vähemmän häikäisyä
jos H7-LED on asennettu korjaamolla4. Luettelo maista, jotka ovat 3 errattuna halogeenipolttimoihin
jälkiasennuspolttimot hyväksyneet, sekä luettelo yhteensopivista 4 Tuotteen rekisteröinnillä verkossa. Katso tarkat ehdot ja rekisteröinti osoitteesta www.
osram.com/garage-guarantee
autoista löytyy osoitteesta www.osram.de/ledcheck
5 Halogeenipolttimo (200 %, 50 % ja 100 %): verrattuna ECE R112/R37 -minimivaatimuksiin
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E N S I M M Ä I S E T V I R T UA A L I S E T
C A R AT - M E S S U T
OSOITTAUTUIVAT INNOVATIIVISIKSI JA MENESTYKSELLISIKSI
CARAT Messe Digital (1. – 7. lokakuuta 2021) esittäytyi tällä kertaa virtuaalisena eli erilaisena
kuin aiemmin, mutta edelleen yhtä informatiivisena ja hyödyllisenä kuin ennenkin.

Digitaalisilla CARAT-messuilla tapahtui paljon. Noin 10 000
messukävijää toivotettiin tervetulleiksi Mannheimilaisen
yhteistyökumppanin toimesta. Määrä oli yli puolet tälle vuodelle
suunniteltujen Essenin live-messujen odotetusta kävijämäärästä.
Pelkästään ensimmäisenä messupäivänä ja sitä seuraavana
viikonloppuna vieraili virtuaalisissa messuhalleissa yli 3 000 kävijää.

Kaikille kiinnostuneille, jotka eivät päässeet osallistumaan CARAT
Messe Digitaliin livenä, on laaja mediakirjasto kaikkine videoineen
saatavilla vuoden loppuun saakka osoitteessa
https://vimeo.com/showcase/8843793.

Yli sata näytteilleasettajaa esittäytyi virtuaalisilla messuosastoillaan. Osastoilla vierailtaessa osoittivat vilkkuvat ympyrät, mitä
sisältöä ja tietoa oli saatavilla. Lisäksi oli mahdollisuus kommunikoida chat-järjestelmän kautta suoraan näytteilleasettajien kanssa. Tämä ei tietenkään voinut korvata tosielämän messuvierailun
suoraa kontaktia, mutta näin korona-aikana tuli todistettua, että
on olemassa muitakin tapoja kommunikoida.
Vaikka CARAT Groupin tämän vuotista digitaalista messuformaattia
voidaan pitää menestyksenä, eivät virtuaaliset messut korvaa
fyysisen tapahtuman henkeä. Niitä voidaan kuitenkin pitää
hyödyllisenä lisänä perinteisille live-messuille. Siksi CARAT
odottaakin jo innolla seuraavia messuja, jotka järjestetään 7.9.10.2022, ja jotka on suunniteltu hybridimessuiksi. Messut
järjestetään samanaikaisesti sekä verkossa että CARAT’in ad-CARGOVierailijoiden digitaalisen messukokemuksen täydensi messukauppa. logistiikkakeskuksessa Castrop-Rauxelissa.
Sen kautta pystyi kätevästi tilaaman kaikkien tuotelinjojen
erikoistarjouksia, liittymään houkutteleviin kannustinohjelmiin, ja Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä: Thomas Wolpert hyödyntämään lukuisat toimittajabonukset. Messujen suurin hitti, thomas.wolpert@carat-gruppe.de
kaupan erikoistarjoukset, olivat voimassa 31.10.2021 asti.
Virtuaalisilla osastoilla kävijät saivat kattavaa tietoa eri aiheista.
Tavarantoimittajien tuote-esittelyiden lisäksi CARAT’ista löytyi myös
paljon tietoa ja innovaatioita, kuten esimerkiksi DRIVEMOTIVEkorjaamoportaali ja webELEKAT4.0-korjaamo-ohjelmisto. Uusien
tuotteiden esittelyitä toteutettiin erityisesti CARAT Messe Digitalia
varten tehdyillä videoilla, jotka ovat nähtävissä mediakirjastossa.
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Z F TA R J O A A L A A J A N
VA R AO S AVA L I KO I M A N
S Ä H KÖ AU TO I H I N
Yleinen käsitys sähköautojen tekniikasta
rajoittuu usein sähköiseen voimansiirtoon, joka on luotettava ja vaatii vähän
huoltoa. Mutta näiden autojen jarrut
ja alustajärjestelmät ovat akun ylimääräisen painon aiheuttaman rasituksen
vuoksi ehkä jopa herkempiä vaurioille ja kulumiselle kuin
perinteisissä autoissa. ZF Aftermarket tukee sähköautojen
parissa työskenteleviä autokorjaamoja laajalla Lemförder-,
Sachs- ja TRW-merkkisten varaosien valikoimalla, joka saa
tärkeitä lisäyksiä.
Kymmenen vuotta sitten Nissan Leaf oli markkinoiden
ensimmäinen volyymimalli täyssähköautojen luokassaan. Mutta
läpimurto sähköautojen myynnissä tapahtui vasta vuonna 2020.
Sähköautojen omistajat vierailevat tulevaisuudessa yhä enemmän
monimerkkikorjaamoissa. ZF Aftermarket on ykkösvalinta toimittajaksi,
koska se ei tarjoa ainoastaan laajaa valikoimaa sähköautojen varaosia
Lemförder-, Sachs- ja TRW-brändeillä, vaan myös ZF [pro]Tech
korkeajännitekoulutusta. Koulutus on välttämätöntä.

Sähköautoissa alustan ja jarrujen äänet ovat
ärsyttävämpiä kuin ennen

ZF Aftermarket tukee riippumattomia korjaamoja kattavalla
valikoimalla sähköautojen varaosia.

Hiljaiset jarrupalat sähköautoihin

ZF Aftermarket tukee autokorjaamoiden toimintaa laajalla
valikoimaan varaosia Lemförder- (ohjaus- ja jousituskomponentit),
Mutta kuinka suuri on niiden huolto- ja korjaustarve? Käytännössä Sachs- (iskunvaimentimet) ja TRW-merkeillä (jarrut). Valikoima
kaikkien sähköautojen energian varastointi- ja ajotekniikka on ulottuu Nissan Leafistä Tesla S- ja X-malleihin. Tesla Model S -mallin
toistaiseksi osoittautunut erittäin kestäväksi ja vain vähän huoltoa erikoisjarrulevy on saatavilla TRW-brändillä, ja hiljaiset TRW Electric
vaativaksi. Mutta ajoakun massan vuoksi sähköauto on 300-500 Blue -merkkiset jarrupalat sopivat käytännössä kaikkiin Euroopan
kiloa painavampi kuin vastaavan kokoinen tavanomainen auto. markkinoilla oleviin sähköautoihin.
Näin sen jousiin, iskunvaimentimiin ja alustan niveliin kohdistuu ZF Aftermarket laajentaa sähköautojen varaosavalikoimaansa
huomattavasti enemmän rasitusta. Myös sähkömoottoreiden suuri entisestään. Esimerkiksi VW ID.4-, ID.3- ja Skoda Enyaq –malleihin
vääntömomentti lisää sekä alustan osien rasitusta että renkaiden on lanseerattu jousituksen ja ohjauksen komponentit. ZF on myös
kulumista. Korjaamoiden tulisi siksi kiinnittää paljon huomiota Volkswagenin sähköautomallien osien OE-toimittaja.
sähköautojen alustaan.
Entä jarrut? Niiden liian vähäinen käyttö aiheuttaa todennäköisemmin ongelmia. Koska sähköautot hidastavat useissa ajotilanteissa vauhtiaan sähköisesti, ei käyttöjarruja juurikaan käytetä.
Tämän seurauksena jarrulevyt voivat ruostua ja palat kiillottua.
Ja koska sähköautot ovat erittäin hiljaisia, huomaavat omistajat
kolisevat jousitukset tai vinkuvat jarrut helpommin. Ne rajoittavat
ajomukavuutta paljon enemmän kuin bensiini- tai dieselautoissa,
joissa moottorin ääni vaimentaa näitä ääniä.
Hiljaisten TRW Electric Blue –jarrupalojen valikoima kattaa 92 prosenttia
hybridiautoista ja 97 prosenttia sähköautoista Euroopan markkinoilla.
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FERODO® ESITTELEE ENSIMMÄISET
HENKILÖAUTOJEN JARRUPALAT, JOTKA
YHDISTÄVÄT JARRUTUSTEHON JA MUKAVUUDEN
Vallankumoukselliset FERODO Fuse+ Technology jarupalat tarjoavat huippuluokan jarrutustehon,
palojen ja levyjen pidemmän kestoiän, vähemmän jarrupölyä, sekä sertifioitua OEM-laatua
FERODO®, alkuperäisten OE- jarruosien
toimittaja jo yli 100 vuoden ajalta, on
tuonut markkinoille innovatiiviset jarrupalat, jotka yhdistävät erinomaisen
jarrutustehon ja huippuluokan mukavuuden välillä. Uudet
FERODO Fuse+ Technology jarrupalat on suunniteltu ja valmistettu yksinomaan merkin omissa alan johtavissa eurooppalaisissa tehtaissa. Ne sisältävät uuden erittäin kehittyneen
kitkamateriaalin, jossa yhdistyy matalateräksisen koostumuksen luotettavuus ja korkealaatuinen jarrutusvoima, sekä
asbestittomien orgaanisten (NAO) materiaalien mukavuutta
lisäävät ominaisuudet.

FERODO Fuse+ Technology jarrupalat ovat FERODO Tech Centressä,
Chapel-en-le-Frithissä, Iso-Britanniassa suoritetun yli kolmen vuoden
intensiivisen tutkimuksen ja kehittämisen tulosta. FERODO Fuse+
paloilla on vertaansa vailla oleva jarrutusteho, mikä auttaa vähentämään
perinteisten materiaalien tyypillisiä haittoja. Näissä uusissa paloissa on
myös FERODO’n ainutlaatuinen kupariton* Eco Friction Technology, joka
vähentää pölyämistä ja pölypäästöjä 60 prosenttia.
“Fuse+ Technology merkitsee täysin uuden jarrupala-aikakauden
alkua niin autourheiluun, ammattilaisille, kuin kuluttajille, jotka
luottavat FERODO-jarrupaloihin”, sanoi David Coimbra, Tenneco DRiV
EMEA Motorparts’in jälkimarkkinatuoteinsinööri. ”Tämä jännittävä
uusi tekniikka merkitsee, ettei tarvitse menettää joitain tärkeitä
jarrutusominaisuuksia muiden saavuttamiseksi. Nyt asiakkaamme
voivat nauttia molempien maailmojen parhaista puolista.
Fuse+ Technology palat jatkavat FERODO’n 125-vuotista mullistavan
innovaation historiaa. FERODO’sta tuli vuonna 1922 ensimmäinen
valmistaja, joka toimitti OE-kitkapäällysteitä massatuotantoautoihin.
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Vuonna 1956 tuotemerkki esitteli maailman ensimmäisen
levyjarrupalan. Nykyään FERODO’n tuoteinsinöörit jatkavat
uusien materiaalien, palaratkaisujen, ja muiden innovaatioiden
tutkimista vastatakseen maailman johtavien autovalmistajien ja
korjaamoammattilaisten tarpeita.
Uusi teknologia jatkaa myös brändin perinnettä tuoda
jälkimarkkinoille OE-jarrutekniikkaa, -laatua ja -suorituskykyä. Sen
lisäksi, että Fuse+ Technology -jarrupalat kehitetään tuotemerkin
eurooppalaisessa OE-tuotekehityslaitoksessa, valmistetaan ne OEstandardien mukaisesti Tennecon Euroopan tuotantolaitoksissa.
FERODO Fuse+ Technology jarrupaloja on saatavana lähes sataan
Euroopan johtavien autonvalmistajien automalliin mukaan lukien
Audi, BMW, Mercedes-Benz ja Volkswagen. Jokaisen jarrupalasarjan
mukaan on pakattu kaikki tarvittavat oheisosat nopean ja helpon
asennuksen varmistamiseksi.
Lisätietoja FERODO Fuse+ Technology jarrupaloista
osoitteessa www.ferodo.com.

Tenneco

Tenneco on yksi maailman johtavista autoilutuotteiden
suunnittelijoista, valmistajista ja markkinoijista alkuperäisja jälkimarkkinasektoreille. Vuoden 2020 liikevaihto oli 15,4
miljardia dollaria ja yli 270 toimipaikassa ympäri maailmaa
työskentelee noin 73 000 henkilöä. Tenneco edistää globaalia
liikkuvuutta toimittamalla neljän liiketoimintaryhmänsä Motorparts, Performance Solutions, Clean Air ja Powertrain kautta teknologiaratkaisuja moninaisille maailmanlaajuisille
markkinoille, mukaan lukien kevyet ajoneuvot, kuorma-autot,
maasto-ajoneuvot, moottoriurheilu, teollisuus ja jälkimarkkinat.
Lisätietoja osoitteessa www.tenneco.com

A D AU TO TOTA L R O M A N I A N
L I I K K E E L L E PA N E VAT V O I M AT
O VAT HY VÄT I H M I S E T,
R I K A S T U T TAVAT KO K E M U K S E T
J A TÄYS I M Ä Ä R Ä I N E N E L Ä M Ä
Jotkut sanovat, että ainoa kerta, kun
meidän pitäisi koskaan katsoa taaksepäin, on silloin, kun haluamme nähdä,
kuinka pitkälle olemme tulleet. SanomAUTO TOTAL
me, että menneisyytemme määrittää
tulevaisuutemme.
Kun katsomme 27 vuotta taaksepäin, oli Auto Total pieni 4 hengen
tiimi, jolla oli vain yksi tuotemerkki. Tänään tiedämme, että olemme
päässeet pitkälle.
Vuonna 2007 liityimme AD Internationaliin 250 työntekijän
yrityksenä. Nykyään olemme yli 1 800 ammattilaisen tiimi, joka toimii
ympäri maata yli 80 paikallisessa toimipisteessä, ja jolla on yli 700
tuotemerkkiä yli 300 toimittajalta. Lisäksi AD Garage -verkosto kattaa
tänä vuonna 120 korjaamoa.

Sen lisäksi, että olemme maamme markkinajohtaja, olemme
ylpeitä voidessamme olla mukana muuttamassa nykypäivän
haastavia ja erittäin teknologisia autokorjausmarkkinoita.
Pyrimme joka päivä nostamaan palveluidemme laatustandardeja
ja luomaan innovatiivisia työkaluja, jotka auttavat korjaamoita
pysymään kilpailukykyisinä. Muutamia esimerkkejä ovat
Telematrix - etädiagnostiikkajärjestelmä, joka on kehitetty
uusimmalla saatavilla olevalla laitteiden välisen viestinnän
tekniikalla, eOriginal.ro - edistynein ja intuitiivisin onlinetilaussovellus Romanian markkinoilla, tai Auto Total School for
Auto Mechanics, jonka avulla on järjestetty yli 10 000 koulutusta
sen 2008 tapahtuneen avaamisen jälkeen.

Mutta mikä meidät toi tänne saakka? Mitä lukujen alla piilee? Mikä
on se liikkeellepaneva voima, joka saa tiimimme työskentelemään
yhdessä kohti yhteistä päämäärää? Olemme viime aikoina usein
kysyneet itseltämme, mitkä ovat yrityksemme toimintaa ohjaavat
periaatteet ja perususkomukset, ja mitä me todella teemme
kollegoidemme sekä asiakkaidemme hyväksi: mitä olemme ja mitä
haluamme saavuttaa.

Käydessämme läpi tätä prosessia ymmärsimme, että organisaatiokulttuurimme keskiössä on yksinkertainen totuus: rakastamme
sitä, mitä teemme, hyvien ja osaavien ihmisten ympäröimänä.
Koska loppujen lopuksi kyse ei ole tuotteista, vaan ihmisistä. Kyse
ei ole myynnistä, vaan kokemusten rikastamisesta. Kyse ei ole
yrityksen kasvusta, vaan täysimääräisestä elämästä.
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GAT ES T U O M A RKKINO ILLE
VA L IKO I M A N M U UT TUVA N
V ENT T I I L I A J O I TUKS E N S O LE NO IDE JA
LUXEMBOURG, Gates, johtava maailmanlaajuinen mallikohtaisten
voimansiirtokomponenttien ja
-ratkaisujen toimittaja, on laajentanut autojen jakohihnajärjestelmien valikoimaansa
lisäämällä siihen OE-laatuiset muuttuvan venttiiliajoituksen solenoidit (Variable Valve Timing Solenoids, VVTS)
koko EMEA-alueella.
VVTS on keskeisessä asemassa nykyaikaisten polttomoottoreiden
moottorinohjauksessa. Se valvoo ja säätää nokka-akselia ohjaavien
venttiilien avautumista ja sulkeutumista. Tuloksena on tasaisempi
joutokäynti ja parempi kiihtyvyys laajemmalla kierroslukualueella.
Se lisää polttoainetaloutta ja vähentää päästöjä.

Lisäarvoa ja myyntimahdollisuuksia
VVTS’n vikaantumisen oireita ovat lisääntynyt polttoaineenkulutus, kova tyhjäkäynti, huono kiihtyvyys, ja viimeisenä MIL-vikavalon syttyminen. Vikadiagnoosi ja uuden osan asentaminen ovat
suhteellisen yksinkertaisia toimenpiteitä ammattimekaanikolle.
Tästä syystä teknistä tukea tarvitaan vain vähän.
Gates-jälleenmyyjät voivat antaa lisäarvoa sekä kilpailuedun tarjoamalla näitä kilpailukykyisesti hinnoiteltuja alkuperäislaatuisia
VVTS-vaihtolaitteita PowerGrip-jakohihna- ja jakohihnasarjojen
rinnalle. Korjaamoasiakkaat hyötyvät siitä, että kaikki jakohihnajärjestelmään liittyvät tuotteet saadaan yhdestä lähteestä.
Tekniset tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.gatestechzone.com
ja webinaarissa käsitellään asennukseen liittyviä ongelmia.

Tietoja Gates Industrial
Corporation yrityksestä

Gatesin uusi VVTS-valikoima on ihanteellinen täydennys Gates
PowerGrip® -jakohihna- ja jakohihnasarjojen laajalle valikoimalle.
Aloitusvalikoiman 53 erilaisella VVTS-osanumerolla katetaan useita
Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa valmistettuja ajoneuvoja.
Sopivuusluettelo sisältää autot, joita on valmistettu vuosina 19952020 ja jotka ovat merkeiltään Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler,
Dodge, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda,
Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda,
Toyota, Volvo ja VW.
Gates on sisällyttänyt valikoimaansa suosittuja Audi-malleja, kuten
A3, Q3 ja TT. BMW-esimerkkejä ovat 118i, 218i, 318i, X1, x3, 225e/
MINI Cooper ja MINI One. Nissan-valikoimaan kuuluvat Micra, Juke ja
Qashqai. Toyota-malleja puolestaan ovat Corolla ja Camry; Merkittäviä
VW-viitteitä ovat Beetle, EOS, Golf, Passat ja Tiguan.
Uusia valikoimalisäyksiä tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, ja
VVTS-valikoima tulee laajentumaan jo myöhemmin tänä vuonna.
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Gates on maailmanlaajuinen innovatiivisten, pitkälle suunniteltujen voimansiirto- ja nestevoimakomponenttien sekä
-ratkaisujen valmistaja. Gates tarjoaa laajan tuotevalikoiman erilaisille myyntikanaville kuten jälkimarkkinoille ja
ensiasennukseen. Gates on yli vuosisadan ajan ylittänyt
materiaalitieteen rajoja suunnitellessaan tuotteita, jotka
ylittävät kaikki odotukset useilla teollisuuden ja kuluttajakaupan sektoreilla. Gates-tuotteilla on keskeinen rooli
monissa erilaisissa sovelluksissa ja useilla loppumarkkinoilla, mukaan lukien teollisuus, maantieliikenne, työkoneet, vapaa-aika, autoteollisuus ja energiantuotto. Tuotteita myydään yli 30 maassa neljällä kaupallisella alueella:
Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, sekä
Kiinassa, Itä-Aasiassa ja Intiassa.
Lisää Gatesista löytyy osoitteesta www.gates.com.

KE V YIDE N HYÖTYAJONE UVO JE N
KUT EN PA K E T T I AUTOJE N MAR KKIN AT
OVAT K A S VAVA S E GME NT TI

Nykyisin kevyet hyötyajoneuvot ovat olennainen osa
jokapäiväistä elämäämme. Kaikenlaisten pakettiautojen
kysyntä on suurempi kuin koskaan ennen. Arviolta kahdeksan prosentin vuosikasvullaan ne edustavat nopeimmin
kasvavaa ajoneuvosegmenttiä, ja ovat kaupallisen kuljetustoiminnan selkäranka. Ja ennustettavissa on vieläkin enemmän kasvua, koska verkkokaupan suosio kasvaa edelleen
nopeasti. Asiakkaat odottavat entistä nopeampaa toimitusta suoraan kotiovelle.

pyöränlaakerien jokainen elementti on Schaefflerin insinöörien
kehittämä, ja testattu tiukimpien laatustandardien mukaisesti.
Schaefflerin Automotive Aftermarket -divisioonan asiantuntijat
pitävät aina asiakkaan edun mielessään uusia korjausratkaisuja
kehitettäessä. Schaefflerin uusin pyöränlaakerien korjausratkaisu
kevyille hyötyajoneuvoille osoittaa tämän: yksi Generation 1
FAG WheelSet sopii niin etu- kuin taka-akseleille suosittuihin
Peugeot Boxer, Iveco Daily, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Renault
Master, Opel Movano ja Nissan NV400 malleihin. Tämän uuden
korjausratkaisun avulla asiakkaat voivat kattaa suuren määrän
pakettiautoja yhdellä ainoalla tuotenumerolla (713 6911 50). FAGSchaefflerin Automotive Aftermarket -jälkimarkkinadivisioona on pyöränlaakerisarja tarjoaa etuja jälleenmyyjille, korjaamoille ja
tarjonnut korjausratkaisuja kevyille hyötyajoneuvoille jo vuosia, ja loppuasiakkaille, koska se sisältää OE-laatuisina kaikki olennaiset
jalostaa tuotevalikoimaansa kaupallisten kuljetusten maailmaan. osat ammattimaiseen ja turvalliseen korjaukseen.
Schaefflerin kattava ”Vehicle Solutions” -lähestymistapa huomioi Lisätietoja Schaefflerin jälkimarkkinatarjonnasta kevyisiin
aina koko auton, tavoitteenaan maksimoida ajomäärä, ja pitää hyötyajoneuvoihin löydät osoitteessa https://aftermarket.
korjausmäärä pienenä. Siksi Schaeffler tarjoaa autokohtaisia schaeffler.com
kokonaisratkaisuja yleisimpien nykyisten automallien vaihteistolle,
moottorille ja alustalle. Kevyiden hyötyajoneuvojen segmentti
tarjoaakin ihanteelliset mahdollisuudet tulla tämän jatkuvasti
kasvavan lisäliiketoiminnan asiantuntijoiksi.

Valokeilassa FAG WheelSet:
asiantuntijoilta asiantuntijoille

Teknisten innovaatioiden johtavana kehittäjänä, jolla on
130 vuoden asiantuntemus laakereista, on Schaeffler ylpeä
tinkimättömästä lähestymistavastaan laatuun: Schaefflerin FAG15

ADI KORTENBERG
TOIVOTTAA SINUT
TERVETULLEEKSI!
Jo lähes kahden vuoden ajan on Covid pitänyt ADI-toimiston kävijämäärät melko
alhaisena, itse asiassa käytännössä nollassa. Tänä aikana olemme joutuneet turvautumaan
virtuaalitapaamisiin, ja meistä on tullut sen alan asiantuntijoita, mutta... Näin uuden vuoden
lähestyessä päätimme, että on aika alkaa ennakoida paluuta normaaliin työelämään.

Manuel Van Royen
Managing Director

Covid-ajan rauhallisuus antoi meille myös mahdollisuuden uudistaa toimistoamme, ja
toivomme vilpittömästi, että uusittu tyyli antaa sinulle viimeisen lisäsyyn kohdata jäljellä
olevat koronarajoitukset, ja tavata meidät tosielämässä, ADI-pääkonttorissa!
Uusi tiimimme kiittää sinua kuluneesta vuodesta, ja toivottaa sinut tervetulleeksi ”livenä”
tulevaan juhlakauteen 2022!

Rutger Devoldere
VP Partner and Supplier Relations

Petra Vanfroyenhoven
Marketing Director

Johan Dupont
Business Intelligence Manager

Ingrid Struys
Office Manager
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Anne Carels
Marketing Assistant

