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КАК Е ПРОИЗВЕДЕН

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА КОМПЛЕКТА СЪЕДИНИТЕЛ  
И НЕГОВИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Съединителят е механичната връзка между двигателя и предавателната кутия. Основната му роля е:

 n да предава въртящ момент и да позволява смяна на предавките

 n да омекотява вибрациите от двигателя, осигурявайки на водача оптимален комфорт при шофиране 

 n да осигурява комфортно натискане на педала и плавна смяна на предавките

КАПАК НА СЪЕДИНИТЕЛЯ
Осигурява натиска, необходим да задържа диска на съединителя към 
маховика за правилно предаване на мощност.
Капакът трябва да бъде балансиран и да може да излъчва топлината, 
генерирана при задействане на диска на съединителя.

ЛАГЕР ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
СЪЕДИНИТЕЛЯ
Целта на лагера за отпускане на съединителя е да прехвърли движението 
на вилката за отпускане на съединителя към въртящата се диафрагмена 
пружина и капака на съединителя, за да освободи диска на съединителя.

ДИСК НА СЪЕДИНИТЕЛЯ
Той е реалната връзка между двигателя и трансмисията и насочва 
потока на мощността между двигателя и трансмисията 
заедно с притискащата плоча и маховика. Голямата повърхност 
на диска е произведена от фрикционен материал от двете му 
страни, който е подобен по състав на спирачните накладки.

Вълнообразната конструкция на междинния диск позволява 
повърхностите да се притиснат, когато притискащата плоча бъде 
задействана, с цел да осигурят плавна работа на двигателя и 
трансмисията.



КАК Е ИЗПИТАН

СРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛИ IVECO
Оригиналният съединител за IVECO DAILY беше изпитан заедно с два конкурентни продукта от независимия германски 
институт за изпитвания DEKRA.

Всички изпитвания бяха проведени от техници на DEKRA съгласно SAE J1441 (субективна скала за оценка за управление на 
автомобила), която оценява характеристиките при управление на автомобила при превключване на предавка и износването на 
компонентите на съединителя. За да се гарантира безпристрастност, изпитванията бяха извършени анонимно, без 
да е известна марката на производителя на компонента.

Основната цел на изпитването е да симулира планински път, по който се тегли ремарке в конфигурация на пълно натоварване. 
Задачата включва потегляне по различен наклон и специфични маневри, напр. потегляне на заден ход.

В края на изпитването системата и подсистемите на съединителя трябва да бъдат напълно функционални, без осезаемо влошаване 
на работните характеристики и след разглобяване частите не трябва да показват счупвания или необичайно износване.

ЗА DEKRA
DEKRA работи в областта на безопасността повече  
от 90 години. Основана през 1925 г. в Берлин като 
Deutscher KraftfahrzeugÜberwachungs-Verein e.V. 
(Германска асоциация за проверка на МПС), днес тя е 
една от водещите експертни организации в света.

РЕЗУЛТАТИТЕ

ОРИГИНАЛНИЯТ СЪЕДИНИТЕЛ НА IVECO Е НАЙ-ДОБЪР В СВОЯ КЛАС
Резултатите от изпитванията показват, че 
оригиналният съединител на IVECO има по-
добри работни характеристики от своите 
конкуренти във всички ключови области:

 n КОМФОРТ 
Плавно шофиране във всякакви условия

 n БЕЗОПАСНОСТ 
Максимални експлоатационни показатели 
дори в най-рискови ситуации

 n РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В сравнение с конкурентния продукт с 
най-високо качество осигурява най-
добра трансмисия до всички компоненти 
на силовото предаване

 n ИКОНОМИИ НА СРЕДСТВА 
Удължен експлоатационен живот на 
автомобила

ОРИГИНАЛНИТЕ СЪЕДИНИТЕЛИ 
НА IVECO: 
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО, БЕЗ 
КОМПРОМИС.

 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 БЕЗОПАСНОСТ КОМФОРТ

 ИКОНОМИИ НА СРЕДСТВА

 IVECO   Конкурент A   Конкурент B



КОМФОРТ

ПЛАВНО ШОФИРАНЕ БЕЗ СТРЕС
Какво означава да разчитате на комфортно шофиране?

 n по-плавно потегляне (оптимизирано триене на диска и механизма)
 n по-малко шум при обороти на празен ход (предварително гасене на вибрациите) при шофиране или на задна предавка 

(гасене на вибрациите)
 n В оригиналните съединители на IVECO се използват най-съвременните разработки и технологии в областта на фрикционните материали

Ето защо е толкова важно винаги да избирате само оригинални компоненти: те гарантират най-високо 
ниво на комфорт във всяка ситуация.
Комфортът на съединителите е изпитван от професионален водач на DEKRA и оценен съгласно правилата 
на скалата за оценка SAE. Целта на изпитванията е да симулира както натоварен трафик при градска транспортна задача, 
така и планинска транспортна задача, включваща различни изкачвания и спускания по наклон (потегляне по наклон 8%, 10%, 
12%, потегляне на заден ход по наклон 10% и 18%) с напълно натоварен автомобил. 

Изпитванията с шофиране бяха проведени на нашата тестова писта в индустриалното село на CNH в Торино и на база 
на резултатите IVECO постигна най-висока оценка. 

Параметрите отчетоха:

ОБЩО (ОТ 40 ТОЧКИ)

IVECO  39,7          КОНКУРЕНТ A  37,7          КОНКУРЕНТ B  39,0

КОМФОРТ
ЗАЩО ОРИГИНАЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ? НАМАЛЕНИТЕ СЪТРЕСЕНИЯ И 
ВИБРАЦИИ ОЗНАЧАВАТ ПЛАВНО ШОФИРАНЕ

ОРИГИНАЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ IVECO: ГАРАНТИРАН КОМФОРТ
Оригиналните съединители на IVECO постигнаха най-висока оценка по всички параметри.

 IVECO   Конкурент A   Конкурент B

УСЕЩАНЕ ШУМДИМНОСТМИРИЗМА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ

УСЕЩАНЕ 
НА ВОДАЧА

ШУМДИМНОСТ  
и приплъзване

МИРИЗМА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ 
след задържане

Резултат от 0 (най-нисък) до 10 (най-висок), определен от професионален водач на DEKRA след изпитвания в градска и планинска транспортна задача
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БЕЗОПАСНОСТ

Само оригиналните съединители на IVECO идват с оптимална гаранция и предлагат реална безопасност: те гарантират максимални 
работни характеристики дори в най-рискови ситуации като стръмни склонове или заден ход.

Резултатите от изпитванията, извършени от DEKRA, показват, че съединителите на IVECO запазват по-ниска 
температура (°C) в сравнение с тези на конкурентните продукти и при двете условия: на заден ход по наклон 
10% и 18% наклон по високи склонове. 

Подходящият температурен диапазон гарантира винаги правилна и безопасна работа на съединителя; в дългосрочен план 
високата разлика може да доведе до по-голямо натоварване на съединителя и съответно до счупване, особено 
в най-рисковите ситуации.

ТЕМПЕРАТУРНИ ТЕНДЕНЦИИ (°C) В ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ
На долната графика е показано:

 n общото покачване на температурата, достигнато от IVECO
 n съединителите на конкурентите и максималната температура, достигната в края на поредицата от изпитвания

Съединителите на IVECO винаги запазват по-ниска температура (°C).
Колкото по-висока е температурата и разликата, толкова по-голямо е натоварването на съединителя и толкова 
по-скоро може да се счупи.

БЕЗОПАСНОСТ
ЗАЩО ОРИГИНАЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ? ВИНАГИ НАДЕЖДНИ,  
ДОРИ В НАЙ-РИСКОВИТЕ СИТУАЦИИ

ПО НАКЛОН НА ЗАДЕН ХОД – Разлика между температурата в началото и температурата в края 

СТРЪМНИ НАКЛОНИ – Разлика между температурата в началото и температурата в края

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА – Достигната след поредицата от изпитвания

 IVECO  Конкурент B Конкурент A

101°C
150°C

75°C

0°C

113°C
135°C

 IVECO  Конкурент B Конкурент A

 +9°C  +10°C

 +27°C
30°C

15°C

0°C
18%

 IVECO  Конкурент B Конкурент A

 +5°C
 +11°C

 +6°C

20°C

10°C

0°C

10%



РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САМО ОРИГИНАЛНИТЕ СЪЕДИНИТЕЛИ СА СПЕЦИАЛНО 
ПРОЕКТИРАНИ ДА ОСИГУРЯТ НАЙ-ДОБРИТЕ РАБОТНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМОБИЛА
Съединителят е един от елементите на трансмисията, който е подложен на много сериозно натоварване, а нормалното му 
функциониране е от съществено значение за цялостните работни характеристики на Вашия автомобил.

Оригиналните съединители на IVECO не са стандартни, а са индивидуално проектирани за всеки автомобил, 
така че да гарантират най-добри работни характеристики по време на шофиране.

ИЗПИТВАНЕ С ШОФИРАНЕ
DEKRA анализира РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ по време на изпитването с шофиране, отчитайки 
разликата по отношение на ПРИПЛЪЗВАНЕ и ПУКНАТИНИ.

Всички съединители са изпитвани от професионален водач на DEKRA и оценени съгласно правилата на скалата 
за оценка SAE. Целта на изпитванията е да симулира както натоварен трафик при градска транспортна задача, така и планинска 
транспортна задача, включваща различни изкачвания и спускания по наклон (потегляне по наклон 8%, 10%, 12%, потегляне на 
заден ход по наклон 10% и 18%) с напълно натоварен автомобил. 

Изпитванията с шофиране бяха проведени на нашата тестова писта в индустриалното село на CNH в Торино и на база 
на резултатите IVECO постигна най-висока оценка.

ПРИПЛЪЗВАНЕ / ПУКНАТИНИ
Професионалният водач на DEKRA установи разлики между съединителите по отношение на приплъзване и пукнатини, докато 
шофира в различни условия, и даде съответните оценки.

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАЩО ОРИГИНАЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ? НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ, ЩО 
СЕ ОТНАСЯ ДО ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ 

8% 18%10%

Резултат от 0 (най-нисък) до 10 (най-висок), определен от професионален водач на DEKRA след изпитвания в градска и планинска транспортна задача

СРЕДНИ НАКЛОНИ НА ЗАДЕН ХОД ПО 
НАКЛОНИ

СТРЪМНИ НАКЛОНИ

ОБЩА ОЦЕНКА

IVECO  30/30          КОНКУРЕНТ A 29/30          КОНКУРЕНТ B 28,5/30

 IVECO   Конкурент A   Конкурент B
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ИКОНОМИИ НА СРЕДСТВА

УДЪЛЖЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА АВТОМОБИЛА: 
БЕЗ РИСК ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ ИЛИ ТРУД
Избирането на оферта за оригинално оборудване е гаранция за удължаване на експлоатационния живот на автомобила: това е 
компонент, който работи в директен контакт с двигателя, затова избирането на оригинален продукт гарантира 
удължаване на експлоатационния живот и на други ключови компоненти.

Изпитванията на DEKRA определиха ИКОНОМИИТЕ НА СРЕДСТВА, анализирайки температурата на умора.

ЦЯЛОСТНА ТЕМПЕРАТУРНА ТЕНДЕНЦИЯ
По време на изпитванията с шофиране в индустриалното село на CNH температурите на съединителя бяха редовно проверявани 
и записвани.

Когато температурата достигне високи стойности, физическите и механичните свойства на съединителите значително се влошават и 
компонентите са подложени на по-голямо натоварване, което в дългосрочен план може да доведе до счупване или прекалено износване.

На долната графика е показано увеличаването на температурата между началото и края на изпитванията.

Обща разлика в температурата: на 
графиката е показана разликата между 
температурата в началото и температурата 
в края, достигната след извършените 
изпитвания.

Колкото по-малка е разликата, на 
толкова по-малко натоварване е 
подложен съединителят и толкова 
по-голяма е потенциалната му 
здравина и издръжливост.

 IVECO

Разлика между температурата в началото и температурата в края след изпитванията

 Конкурент B Конкурент A
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РАЗЛИКА МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРАТА В НАЧАЛОТО И 
ТЕМПЕРАТУРАТА В КРАЯ

ИКОНОМИИ НА СРЕДСТВА
ЗАЩО ОРИГИНАЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ? ГАРАНТИРАНО УДЪЛЖЕН 
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА АВТОМОБИЛА




