Omadused ja tehnilised näitajad
• Vähese hõõrdumisega ja väga pika
elueaga kolvivarda tihend
•
• Tugev ja vastupidav konstruktsioon
pikemaks kasutuseaks
•
•

1. Isereguleeriv vahetihend
-spetsiaalnehõõrdumist
vähendav materjal

2. Kolvivarras Ø 20 mm,

kroomkate 25 μm
-suur tõmbejõud ja maksimaalne
kaitse kulumise vastu

Müravaba ventiilisüsteem
kõigis summutites

3. Silindritoru Ø 50 mm,

Ventiilid on välja töötatud mugavust,
ohutust ja sujuvat tööd kõigis
tingimustes silmas pidades

4. Mahutitoru sein,

2 mm paksune
-madal töörõhk, ei muuda kuju
2,5 mm paksune
-hea korrosioonitaluvus

5. Kolb

-eraldi reguleeritav, et
saavutada vajaliku omadused
-konstruktsioon kaitseb
kõrgsurve ja maksimaalsete
survete eest

6. Kolvirõngas

-konstrueeritud vähese
hõõrdumisega, mis
kompenseerib temperatuurimuutusi
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Granning usaldab
SV amortisaatoreid!

Granning UK Ltd ja Granning
Ireland Ltd, raskeveokite telgede
ning vedrustussüsteemide
tuntud tootjad, on oma
vedrustuses kasutanud SVamortisaatoreid juba 2000.
aasta algusest.
“Oleme amortisaatorit omaduste
ja kvaliteediga väga rahul,”
sõnab direktor Derek Whelan.

Raba on SV
kvaliteediga rahul!
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RABA autotööstuse grupil
on mitmeaastane sõidukite
tootmise kogemus ja
traditsioon. Ettevõte asutati
juba 1896. aastal.
„Kasutame SV-amortisaatoreid
väikebusside tootmisel ja
oleme SV kvaliteediga väga
rahul,” ütleb Attila Németh,
müügijärgse teeninduse
juhataja.

Kontaktandmed
Suomen Vaimennin Oy
Laurilantie 5
04410 Järvenpää
Soome
Tel: +358 207 515 250
Fax: +358 207 515 264
Email: info@suomenvaimennin.fi
www.sv-shocks.fi

SV-SHOCKS
BUSSID, VEOKID JA HAAGISED
®

AMORTISAATORID • SUMMUTID

•

Kõrge kvaliteediga summutid ja amortisaatorid

•

Pika elueaga tooted

Põhilised eelised kasutajale
1. Ohutus
2. Ülim stabiilsus
3. Väga pikk tööiga
4. Kuluefektiivsus

•

Spetsiaalselt kohaldatud   		

Peamised turud

Täna eksporditakse 85% meie toodangust.
SV põhiturg on Euroopa, ent meie tooteid müüakse kõikjal maailmas.

Spetsiaalselt

SV on spetsialiseerunud summutite ja amortisaatorite valmistamisele
igas suuruses, otstarbel ja kasutusviisil.

•

Täielikult parandatavad
SV müük Euroopas
Island

Norra

Soome

Rootsi
Taani

Eesti
Läti
Leedu
Iirimaa
Holland
Poola
Saksamaa
Ukraina
Suurbritannia
Prantsusmaa
Portugal

Serbia
Itaalia

Bulgaaria

Summutid – igaks otstarbeks
SV suudab täita eksklusiivseid nõudmisi
Ettevõte on väikeste seeriate ekspert ning me suudame toota summuti igaks otstarbeks.
Individuaalseid lahendusi otsivad kliendid teavad, et meie teadus- ja arendustegevuse osakonna
töö on kiire ja usaldusväärne. Kanname uhkusega oma sektori probleemilahendajate nime!

Amortisaatorid – aktiivne tootearendus
SV’l on laialdane kogemus ja ülemaailmne maine usaldusväärsete ja pikaealiste
toodete osas, mis vastavad isegi spetsiaalselt kohaldatud seadistuste vajadustele.
Tihe koostöö klientidega on meie aktiivse tootearenduse aluseks. Suhtleme pidevalt
nii autojuhtidega kui tootjatega. SV amortisaatorid on tuntud kõrge kvaliteediga
toodetena, mis on valmistatud esmaklassilisest materjalist. Seega on nende
amortisaatorite eluiga ületamatu.

Mugavus ja ohutus -katsetatud tippkvaliteet
Meie klientide jaoks on suurima tähtsusega mugavus ja ohutus ning hoolduskulude
säästmine. Kõik materjalid valitakse hoolikalt, et nad vastaksid meie rangetele
tugevus- ning toimivusnõuetele. Iga tootmisprotsessi aste dokumenteeritakse
hoolikalt ja kõiki amortisaatoreid testitakse enne tarnimist nende vastupidavuse
ja kulumiskindluse osas.

Keskkonnasõbralik -pikk tööiga

Katsetused ja statistika
Tööomadused ei muutu
temperatuurivahemikus +50°C kuni -50°C.

SV is specialized in designing
dampers and shock absorbers for all
sizes, purposes and applications.

Hiljuti võtsime kasutusele madalrõhul elektrostaatilise värvimisliini, mis on vähendanud
oluliselt jäätmeid. Meie kõrge kvaliteediga materjalid ja arenenud tootmismeetodid
annavad tulemuseks pika tööeaga summutid keskkonnasõbralikul teel.

Rakendamine raskeveos

Seadmete katsetamine

Iga amortisaatorit testitakse enne
tehasest välja saatmist vastavalt SV
kõrgetele kvaliteedistandarditele.

Suomen Vaimennin Oy -ettevõte

on pikkade traditsioonidega amortisaatorite ja summutite tootja; SV on tootnud amortisaatoreid
kõikvõimalikele sõidukitele üle 40 aasta. SV projekteerib ja valmistab ka tööstuslikke amortisaatoreid raskeveokitele, sealhulgas veokid, haagised, bussid ning ka militaarsõidukid, raudteesõidukid
ja muudel tööstuslikel eesmärkidel.
Suomen Vaimennin Oy tehas asub Järvenpääl, lõuna-Soomes.
Järvenpää, Soome-Finland

Venemaa

