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Mūsdienu autotirgū tagad dominē
modeļi, kuros apvienoti vismaz divu spēk-
ratu tradicionālie tipi. Pagājušajā gadā gru-
piņa nopietnu Rietumeiropas autožurnālis-
tu centās noskaidrot, kādam īsti jābūt ideā-
lam kompaktam ģimenes auto. Minivenos
dzīvestelpas ir visvairāk, bet brauciena
laikā visbiežāk laimīgi jūtas visi, izņemot
pašu šoferīti. Krosoveri sniedz vairāk pres-
tiža un drošības sajūtas, taču salona un
bagāžnieka ietilpības ziņā zaudē ne vien
miniveniem, bet arī parastiem universā-
ļiem. Tomēr galvenais arguments, kas
nosver svaru kausus par labu tradicionāla-
jām vērtībām — kompaktajiem universā-
ļiem —, bija to dinamiskās iespējas un
sniegtā braukšanas bauda uz normāla
Eiropas līmeņa ceļa seguma. Taču krosove-
ru un minivenu laikmetā vidējās klases
universāļi vairs nedrīkst būt maksimāli
ietilpīgas „kūtiņas uz riteņiem” — tiem
jākļūst par elegentiem un sportiskiem dzī-
vesstila vāģiem. Lai kompaktais universālis
būtu ideāls ģimenes auto mūsdienīgam,
sportiski noskaņotam ģimenes galvam,

tam būtu jāspēj ne tikai izvest svētdienas
piknikā visus ģimenes locekļus un suni, bet
arī sniegt dažus grēcīgus prieciņus brīžos,
kad šoferītim vienam pašam sagribas
„atvilkt tā pa īstam”. Tātad meklējam
ģimenes auto, kuros apslēpta sportiska
kaisle…

«Opel Astra Sports
Tourer 1.6 CDTi»

2010. gadā pirmizrādi piedzīvojušā
„Opel Astra” universāļa virsbūves variants
ar ietilpīgo bagāžnieku tika izstrādāts para-
lēli hečbekam, tomēr tam ir izteikti indivi-

duāla seja. No vidējā statņa līdz pat aiz-
mugurei „Sports Tourer” virsbūve ir radīta
pilnīgi no jauna. Sānu logu grafika sašauri-
nās aizmugurējā statņa virzienā, bet mus-
kuļotā plecu līnija noslēdzas uzkrītošā, trīs
dimensijās veidotā aizmugurējo lukturu
komponentē. Degustētā auto „OPC line”

aksesuāri paspilgtina „Astra Sports Tourer”
atlētisko izskatu un komplektā ar efektī-
giem riteņu diskiem un atbilstoša platuma
riepām šā auto neuzbāzīgi sportiskā aiz-
mugure veiksmīgi slēpj savu praktisko
dabu, liekot daudzu ģimenes tēvu acīm
spoži iemirdzēties.

Smalkais mērinstrumentu un vadības
ierīču paneļa dizains izskatās intriģējoši,
turklāt, pateicoties virknei pieejamo fun-
kciju, tas ir arī jauno tehnoloģiju plac-
darms. Vienlaikus jāpiebilst, ka uz paneļa
ir daudz pogu un slēdžu, pie kuru izkārto-
juma jāpierod. Taču vadītāja sēdeklim un
stūrei ir plašs regulējumu diapazons, kas
nodrošina komfortablu sēdpozīciju ikvie-
nam braucējam. Vēl nenobraucis ne
metra, šo auto jau novērtēju ērto, apņe-
mošo sēdekļu plašo regulācijas iespēju dēļ.

Ikvienu universāli vērtē pēc bagāžas
nodalījuma ietilpības. „Opel Astra Sports
Tourer” bagāžniekam ir 500 litru tilpums.
Ar nolocītu aizmugurējo atzveltni bagāž-
nieka ietilpība pieaug līdz 1550 litriem,
bet tā garums izaug līdz 1835 milimet-
riem. No klasesbiedriem šos parametrus
pārspēj vien „Peugeot 308SW”, bet bagā-
žas pārvadāšanas ērtību un ergonomikas
ziņā „Astra Sports Tourer” ir starp absolū-
tajiem līderiem. Bagāžas nodalījuma pār-
sega atvirzīšana uz augšu ar vieglu plauk-
stas vai pat elkoņa pieskārienu jūtami
atvieglos mantu ielikšanu salonā, ja rokas
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aizņemtas. Ērtības vairos arī „FlexFold”sis-
tēma — pavelkot speciālus, bagāžnieka
sānu sienās iebūvētus rokturīšus, pakaļējo
sēdekļu atzveltnes tagad nolaižamas no
mašīnas aizmugures.

Galvenais šīs degustācijas iemesls bija
nevis „Astra” dizaina neuzkrītoša atsvai-
dzināšana, bet gan „Opel” jaunās paau-
dzes 1,6 litru CDTi dīzelis ar alumīnija
bloku. Šā agregāta jauda ir 100 kW/136
ZS, bet griezes moments — 320 Nm, vien-
laikus ļaujot sasniegt izcilus degvielas eko-
nomijas un efektivitātes rādītājus — patē-
riņš samazinājies par 10% un tagad
„Astra” vidēji tērē tikai 4,1 litrus uz 100
kilometriem. Kluss, ātrs, ekonomisks un
lēts — tieši tādam jābūt mūsdienu dīzelim.
Kā jau pārliecinājāmies iepriekš, šis dīzelī-

tis nav par vāju pat tik lielam septiņvietī-
gam auto kā „Zafira”. Braucot ar „Astra”,
pārsteidz arī atsaucība un plūstošā vadā-
mība šķiet pat labāka nekā „Insignia”. 

„Astra” brauc viegli, precīzi, patīkami,
ar nelielu uz draiskulībām provocējošu
akcentiņu. Pat garā ceļā pie stūres atrasties
ir patīkami un nenogurdinoši.
Papildaprīkojumā pieejamā „FlexRide” sis-
tēma sniedz iespēju izvēlēties „Sport” režī-
mu, kas auto padara dzīvelīgāku. Un otrā-
di — ja nav, kur skriet, var izvēlēties „Tour”
režīmu un mierīgā gaitā kreisēt pa lielce-
ļiem. Pat uz tipiski bedraina Latvijas ceļa
„Astra” ir ļoti klusa, ceļa trokšņi ir labi
apslāpēti. Mašīnas izmērs, pašcieņa un
plašos diapazonos brīvi pieejamā dinami-
ka liek aizmirst visus vecos pagājušā gad-
simta ironiskos jociņus par opeļiem.

Degustācijas secinājums. Tāds, lūk, ir

„Astra Sports Tourer” — hečbeka dinami-
ka un universāļa praktiskums lieliski sadzī-
vo vienā auto. Šis „Astra” universālis ir labi
pārdomāts un praktisks auto, ar labām
braukšanas īpašībām un aprīkojumu, kas
ļauj tam veidot vērā ņemamu konkurenci
kompaktklasē. Tā ietilpīgais salons un
bagāžas nodalījums, kā arī lieliskais 1,6
litru 136 ZS dīzelis ir nopietni faktori, kuru
dēļ šis auto patiešām ir izskatīšanas vērts
priekšlikums, ja meklējat ideālu auto

ģimenei.

«Renault Megane GT
220 Sportwagon» 

2008. gadā, kad autotirgū parādījās
„Renault Megane Grandtour”, mēs pēc
degustācijas to nodēvējām par visu laiku
elegantāko kompaktklases universāli!
„Megane” siluetam netrūkst pievilcības
un individualitātes. Kuram vēl kompakt-
klases auto ir šādas jutekliski izliektas sānu
līnijas? Vizuāli „Megane Sportwagon” ir
krietni prestižāks par hečbeku un spējīgs
konkurēt pat ar lielo māsu lagūnu univer-
sāļa versijā. Franču „Sportwagon” ir dina-
miskas formas, zema, iztiepta jumta līnija
un efektīgas, individuālas aizmugurējās
bloklampas, kas neļauj aizmirst aizbrau-
cošas mašīnas izskatu — tādas aizmugures
optikas nav nevienam citam! Pat piecus
gadus pēc pirmizrādes šī „Megane” paau-
dze vēl neprasās pēc nomaiņas, un to
uzsver pagājušā gada neuzbāzīgais feis-
lifts.

Modernizētās „Megane” reklamēša-
nai „Euro Auto” izvēlējies neordināru
baltā metālikā noformētu „Megane

Grandtour” modifikāciju GT 220, kas vēl
piedevām ir universālis. Degustācijā mēģi-
nājām noskaidrot, vai „Renault Sport”
uzrakstiem ir tikai dekoratīva nozīme.
Iespraukšanās šaurajā un diezgan augstu
novietotajā sporta sēdeklī uzreiz noskaņo
uz sprintu un aktīvu noņemšanos ar vadī-
bas ierīcēm. Elegantā salona modernizēša-
nai franči nav redzējuši jēgu, tāpēc vienī-

gās neredzētās lietas baltā universāļa salo-
nā ir „Renault Sport” logo, kevlara raksts
panelī un efektīgi sarkana svītra. Panelis
izskatās visai parasts, gribētos vairāk drā-
mas, taču ieguvums ir arī normāls analo-
gais spidometrs parastā elektroniskā skaitī-
tāja vietā. Braucot tūlīt atklājas nopietnā-
kas atšķirības — citāds stūres pastiprinā-
tājs, dziļi, cieti sēdekļi un kareivīga izpūtē-
ja skaņa — interesantas pārmaiņas pēc
maigajām standarta meganēm, ar ko gadī-

jies braukt iepriekš.
Arī šajā gadījumā uzmanība vispirms

jāpievērš dzinējam. Tas ir 2,0 litru F4R
turbo četru cilindru benzīnnieks ar 162 kW
jaudu un 340 Nm griezes momentu, kas
auto ļauj gan sasniegt 240 km/h ātrumu,
gan nodrošināt vidējo patēriņu 7,3 litrus

uz 100 kilometriem. Pateicoties 220 zirg-
spēkiem, 7,6 sekunžu paātrinājumam līdz
simtam un sešpakāpju rokas ātrumkārbai,
kas darbojas ar šautenes aizslēga precizitā-
ti, Megane GT luksoforu kaujās ir neuzva-
rama. Agresīvi braucot, atklājas, ka riepas
uz slapja asfalta nenodrošina pietiekamu
saķeri tik temperamentīgai priekšpiedziņas
automašīnai. Taču pavisam normālos

braukšanas režīmos arī gūstu prieku no
dzīvīga, atsaucīga un pastāvīgā gatavībā
elpojoša spēka agregāta, kurš turklāt prot
darboties arī diskrēti klusu. Automobilis
izceļas ar vieglu un precīzu vadāmību. Tas
stingri turas uz ceļa un nevairās no ener-
ģiskiem manevriem, ļaujot izbaudīt visus
līkumus bez mazākā sasprindzinājuma.
Patiešām — īsts „driver’s car”. „Megane
GT 220” plānās 225/40 R18 riepas ir stan-
dartaprīkojums, kas gan stipri ietekmē gai-
tas komfortu uz grumbuļainā Latvijas ceļa
asfalta. Ar šīm zemprofila riepām gaita ir
pacieta, taču ar standartriteņiem
„Megane” neapšaubāmi ir viens no kom-
fortablākajiem auto savā klasē.

Degustētā auto opciju sarakstā ir plaša
un grezna panorāmas stikla lūka, kuru ar
vienu pagriežamu pogu ir ārkārtīgi viegli
atvērt un nofiksēt vienā no 5 pozīcijām,
bet nav ksenona lukturu. Toties parastiem
„Megane GrandTour modeļiem” par 500
eiro var piepirkt GT STYLE paketi, kas
parastu dīzeļvagonu transporta plūsmā
padarīs tikpat atšķirīgu un pamanāmu kā
mūsu degustēto.

„Megane GT 220 Sportwagon” ir tau-
tas sporta auto ar garo aizmuguri un pus-
otru kubikmetru lielu kravas telpu.
Bagāžnieka standarta ietilpība ir 524 litru,
bet 1600 litru ietilpīgs bagāžnieks (ar
1850 mm garumu) pieejams, kad aizmu-
gures sēdeklis salikts. Šajā sporta automa-
šīnā varat vest ne tikai slēpes, bet arī velo-
sipēdus, suņus un pat nelielu skapi. Un sie-
vasmāte nemaz nepamanīs, ka esat nopir-
cis sev sporta auto, ja vien viņas klātbūtnē
atturēsieties spiest pedāli grīdā…

Jāpiebilst, ka šo 220 zirgspēku benzīna

turbodzinēju var dabūt arī „Megane” heč-
beka virsbūvēs. Bet, ja kādam ar to vēl
nepietiek, jāpatur prātā, ka „Renault” bru-
ņojumā ir vēl „niknāka” „Megane RS” —
viens no lētākajiem vienkāršajiem cilvē-
kiem pieejamajiem superkāriem (par 29
000 eiro ar 265 ZS un 6 sekundēm līdz
simtam). Vakareiropā „Megane RS” ir īsts
kulta auto un cīnās ar BMW par labāko
laiku Nordšleifē. 

Degustācijas
secinājums 

„Megane GT 220” apvieno tempera-
mentu un praktiskumu — sniedz lielisku
kompromisu starp sportu un praktiskām
ikdienas vajadzībām. Šī „Megane” brauc
un izskatās kā krietni dārgāks automobilis.
Tā lido, kad jūs liekat tai lidot, bet pārējā
laikā ir pietiekami komfortabls, ietilpīgs un
ātrs ģimenes automobilis ar 7,3 litru vidē-
jo patēriņu. Atraktīvā „Megane GT 220”
nemaz nav tik dārga — tā maksā tikpat,
cik neuzkrītošā „Škoda Octavia RS Combi”
ar benzīna motoru un manuālo atrumkār-
bu. 
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Tirāža – 10 000
Tālrunis reklāmai 29225389

e-pasts: kaspars@autonews.lv
Par reklāmu saturu un  tajās izmantotajām 

preču zīmēm atbild reklāmas devēji.
www.autonews.lv

SIA izdevniecība «AUTOINFO»
sadarbībā ar CSDD. 
Reģ. apl. Nr. 000702099 
Rīga, Nometņu iela 47-13, LV-1002 
Direktors – Kaspars Bergmanis. 
Iznāk reizi mēnesī.

INFORMĀCIJA  
AUTOVADĪTĀJ IEM
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office@csdd.gov.lv

www.csdd.lv
CSDD aktualitātes:
Twitter.com: @csdd_lv;
Draugiem.lv: http://www.draugiem.lv/csdd;
Facebook: http://www.facebook.com/csddlatvia;
Youtube: http://www.youtube.com/user/CSDDLatvia. 

CSDD informatīvais tālrunis:

6702 5777

CSDD novērsusi
mēģinājumu Latvijā
reģistrēt Beļģijā zagtu
BMW X5

CSDD Limbažu nodaļas darbinieki
novērsuši mēģinājumu Latvijā reģistrēt
ārzemēs zagtu automašīnu BMW X5 ar vil-
totiem transportlīdzekļa šasijas numuriem
(VIN).Pateicoties CSDD darbinieku profe-
sionalitātei un pārbaudē izmantotajām
tehnoloģijām, jau pašā sākumā, veicot
auto VIN numuru salīdzināšanu, radās aiz-
domas par VIN numuru viltojumiem. Tālāk
informācija par konkrēto automašīnu tika
pārbaudīta starptautiskajās informācijas
sistēmās un tā rezultātā tika konstatēts, ka
automobilis ir zagts Beļģijā. Informācija
par šo gadījumu nodota Valsts policijai.

Lai izvairītos no nelegālas izcelsmes
auto iegādes, CSDD un Valsts policija jau
iepriekš aicinājušas iedzīvotājus, pirms
pirkt lietotu auto, pievērst uzmanību vairā-
kām lietām. Proti, iegādāties auto no
iepriekšējā īpašnieka vai no oficiāli reģis-
trēta auto tirgotāja; pārliecināties, vai
spēkratam ir reģistrācijai nepieciešamie
dokumenti un vai tajos nav saskatāmas vil-
tojuma pazīmes; salīdzināt vai pārdošanas
cena ir adekvāta Latvijas tirgum. Būtiski ir
apskatīt arī transportlīdzekļa VIN numuru
– vai tas ir skaidri salasāms, nav bojāts, nav
manāmas  pārsišanas vai viltojuma pazī-
mes, kā arī vai VIN numuri atrodas ierasta-
jās vietās. 

Savukārt Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrā (http://ej.uz/aun6) pēc
VIN numura iespējams pārbaudīt, vai auto
ir / nav izsludināts meklēšanā Latvijā, bet
informācija par Latvijā reģistrētiem trans-
portlīdzekļiem var iegūt CSDD e-pakalpo-
jumos (https://e.csdd.lv) vai mobilajā apli-
kācijā. Pērkot lietotu auto, svarīgi pievērst
uzmanību arī tam, vai braucamajam ir divi
atslēgu komplekti (čipi), vai tajos nav
saskatāmas viltojuma pazīmes (piemēram,
savstarpēji atšķirīgs izskats, bojātas daļas).  

Pirms lietota auto iegādes iesakām
kopā ar pārdevēju un auto doties uz CSDD
nodaļu, lai veiktu agregātu numuru salīdzi-
nāšanu, un tikai pēc tam veikt samaksu un
reģistrēt auto uz sava vārda. Statistika lieci-
na, ka aptuveni 40% zagto auto ir jaunā-
kas par desmit gadiem, populārākie zagtie
auto ir Volkswagen, Audi, Honda, Toyota,
BMW. 

Konkursa „Gada jaunais
autovadītājs – 2014”
pusfinālos – autosporta
pamati un īsta
ugunsgrēka dzēšana

Ar īstu sacīkšu garšu šogad izcelsies visi
CSDD un TV raidījuma „Zebra” organizētā
konkursa 16-18 gadus veciem jauniešiem
„Gada jaunais autovadītājs – 2014” pusfi-
nāli, kuriem vēl var pieteikties interneta
vietnē www.gadaautovaditajs.lv. 

Pietiekšanās termiņi 1.kārtas uzdevu-
mu izpildei: Ventspils pusfinālam: līdz
3.augustam, Jēkabpils pusfinālam: līdz
10.augustam, Rīgas pusfinālam: līdz
21.septembrim. Savukārt Valmieras pusfi-
nāls jau notika 5.jūlijā. 

Viens no pusfināla uzdevumiem – kar-
tings un tas notiek sadarbībā ar ātrāko
Latvijas formulu braucēju Haraldu Šlēgel-
milhu un sporta kompleksu „333”.
Labākajiem jaunajiem autovadītājiem ne
tikai jāzina satiksmes noteikumi un jāizprot
drošība, bet arī jāmāk braukt ātri un precī-
zi. Labāko rezultātu īpašniekiem šajā uzde-
vumā Valmieras, Ventspils un Jēkabpils
pusfināla sacensībās – īpašas balvas –
dalībnieku biļetes uz „RedBullCartFight”
Latvijas pusfināliem. Savukārt, pārliecino-
šākie fināla dalībniekiem sarūpēta iespēja
iejusties Haralda Šlēgelmilha blakussēdē-
tāja lomā, dodoties kopīgā izbraucienā pa

trasi ar sportisko Toyota GT86 automašīnu.
Vēl īpaši iespaidīgu pārbaudījumu pus-

finālu dalībniekiem sarūpējuši „FN Serviss”
ugunsdrošības speciālisti – kā jārīkojas, ja
aizdegas automašīna, kā pareizi lietot
ugunsdzēšamos aparātus un dzēst īstas
liesmas. Šie un citi uzdevumi veidoti tā, lai
veicinātu jauniešos izpratni par braukšanas
ātrumu, drošību un operatīvu rīcību avāri-
jas situācijās.

Dalībai konkursā „Gada jaunais auto-
vadītājs” ir tikai trīs nosacījumi: vecums
16-18 gadi; jābūt braukšanas mācību
atļaujai jeb „baltajām tiesībām” (der arī
mopēda vai A1 kategorijas vadītāja aplie-
cība); jāzina ceļu satiksmes noteikumi un
jābūt pamatiemaņām auto vadīšanā.
Konkurss notiek trijās kārtās:

• 1.kārta jeb internets: mājas lapā
www.gadaautovaditajs.lv, kur jāatbild uz
15 jautājumiem par satiksmes noteiku-
miem un braukšanas drošību. Atbildes
bieži būs jāizdomā, nevis jāmeklē satik-
smes noteikumu grāmatiņā. Kad internetā
atbildēts uz visiem konkursa jautājumiem,
dalībniekiem jāieraksta savi kontakti un
jāizvēlas pusfināls, kurā piedalīsies:
Ventspils (10.augusts), Jēkabpils
(17.augusts) vai Rīga (28.septembris).
Jāpiebilst, ka Valmieras pusfināls jau noti-
ka 5.jūlijā;

• 2.kārta jeb pusfināls: katrai pusfinā-
la kārtai kvalificējas 1.kārtas 30 labāko
rezultātu īpašnieki, kuri turpina cīņu, pie-
rādot savas braukšanas iemaņas Valmierā,
Ventspilī, Jēkabpilī vai Rīgā;

• 3.kārta jeb fināls: katra pusfināla
pirmo astoņu vietu ieguvēji 5.oktobrī star-
tēs lielajā finālā Biķernieku trasē Rīgā, kur
līdzās titula „Gada jaunais autovadītājs –
2014” cienīgiem uzdevumiem sagaidāmi
dažādi patīkami pārsteigumi un balvas –
velosipēdi no veikala „X-Sports”, piemiņas
veltes no „GEKA” un citas vērtīgas balvas.
Kopējais balvu fonds šogad pārsniedz
1000 EURO. 

Dalība konkursā ir bez maksas – pro-
jekts tiek finansēts no OCTA. Kopš
2010.gada konkursā „Gada jaunais auto-
vadītājs” piedalījušies vairāk nekā 6000
jauniešu no visas Latvijas. Konkursa pusfi-
nāli līdz šim notikuši 12 dažādās Latvijas
pilsētās.

Jau piekto gadu pēc
kārtas Latvijas labākie
jaunie velosipēdisti –
Kusas pamatskolas
komanda!

2014.gada 6.-7.jūnijā, jau 21.reizi
notika CSDD sacensību „Jauno satiksmes
dalībnieku forums” Lielais Latvijas fināls.
Tajā par Latvijas labākās jauno velosipēdis-
tu komandas titulu un par dalību Eiropas
jauno satiksmes dalībnieku sacensībās spē-
kiem mērojās 32 Latvijas reģionu labākās
komandas.

Jau piekto gadu Latvijas labākās jauno
velobraucēju komandas titulu ieguva Kusas
pamatskolas komanda „Kusa – 1”, kas pār-
stāvēs Latviju 29.Eiropas Jauno satiksmes
dalībnieku sacensībās Norvēģijā, 5.-8.sep-
tembrī, ko rīko Starptautiskā Automobiļu
federācija (FIA). Kusas komandas dalībnie-
ki: Santa Bērtiņa, Sabīne Blaua, Agita
Lapsa, Ingars Kalniņš, Uģis Beķeris un
Reinis Drozds; komandas skolotājs – Kusas
pamatskolas direktors Agris Sārs. 

Ja pagājušajā gadā Kusas komanda
uzvarēja ar 100 punktu pārsvaru, tad
šogad konkurence bija krietni spēcīgāka un
cīņa bija sīvāka. Tā rezultātā 2.vietas iegu-
vēji – komanda „Baložu vidusskola” no
līderiem atpalika vien par diviem pun-
ktiem. Savukārt čempionu trijnieku noslē-
dza Aizputes novada Skolēnu jaunrades
centra komanda „Ripo Aizpute!”.
Aizputnieki ieguva vislielāko punktu skaitu
individuālajā meiteņu un zēnu vērtējumā –
Hanna Cinovska (133 punkti) un Marsels
Mārcis Jonass (134 punkti). Turklāt arī

pagājušajā gadā pirmais trijnieks bija tāds
pats kā šogad – Kusas, Baložu un Aizputes
komandas. 

Šogad konkursu „Jauno satiksmes
dalībnieku forums” CSDD rīkoja jau
21.gadu. Tajās piedalās 4.-6.klašu skolēni
un sacensību mērķis ir uzlabot skolēnu
zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošī-
bā. Sacensību dalībnieki demonstrēja
savas teorētiskās zināšanas par ceļu satik-
smes noteikumiem un satiksmes drošību,
sniedza pirmo medicīnisko palīdzību,
demonstrēja zināšanas par velosipēda
uzbūvi un tehnisko stāvokli, kā arī veica
praktisko braukšanu. Tāpat skolēniem bija
iespēja iepazīt pieaugušo velobraucēju
demonstrētos trikus un brīvajā laikā pieda-
līties dažādās veiklības un atjautības sacen-
sībās. 

„Jauno satiksmes dalībnieku forumu”
organizē CSDD. Sacensības tiek finansētas
no OCTA, tās atbalsta apdrošināšanas
sabiedrība ERGO un Latvijas Automoto
biedrība (LAMB). Informatīvais atbalsts –
portāls Focus.lv. 

Latvijas komandas ar nozīmīgiem
panākumiem iepriekšējos gados startējušas
Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacen-
sībās. Piemēram, 2009.gadā Somijā iegūta
1.vieta, 2010.gadā Maķedonijā – 3.vieta,
2011.gadā Francijā – 5.vieta, 2012.gadā
Polijā ļoti sarežģītā trasē izcīnīta godpilnā
3.vieta, 2013.gadā Melnkalnē – 3.vieta.
Latvijas komandas dalību Eiropas sacensī-
bās atbalsta FIA partnerorganizācija Latvijā
– LAMB.

Ar Eižena Āriņa balvu
datorikā apbalvots CSDD
e-pakalpojumu
platformas izstrādātājs

2014.gada maijā, svinīgā ceremonijā
nosaukti laureāti vienam no augstākajiem
Latvijas informācijas tehnoloģiju(IT) noza-
res apbalvojumiem – „Eižena Āriņa balva
datorikā – 2014”. Šī gada balvu par prak-
tisku un sabiedrībai aktuālu IT risinājumu
ieviešanu ieguva CSDD IT daļas priekšnieks
Viesturs Ozoliņš par CSDD e-pakalpojumu
(https://e.csdd.lv)platformas izstrādi.
Savukārt balvu par mūža ieguldījumu IT
nozares attīstībā saņēma Elektronikas un
datorzinātņu institūta vadošais pētnieks
Ivars Biļinskis. 

Eižena Āriņa balvas datorikā laureāti
svinīgā ceremonijā, kas norisinājās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas jaunajā „Gaismas
pils” ēkā, saņēma īpašu zelta medaļu, dip-
lomu, kā arī stipendiju 2500 EUR apmērā
pirms ienākuma nodokļa nomaksas.

CSDD IT daļas priekšnieks Viesturs
Ozoliņš, izstrādājot un ieviešot novatoris-
kus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus,
ir vadījis CSDD e-pakalpojumu platformas
un ar to saistītās mobilās aplikācijas izstrā-
di, lai nodrošinātu ērtu iespēju autovadītā-
jiem saņemt tiem aktuālo informāciju,
izmantot CSDD pakalpojumus un veikt
maksājumus tiešsaistē. CSDD e-pakalpoju-
mus pašlaik izmanto vairāk nekā 320 tūk-
stoši autovadītāju visā Latvijā.

„Šogad balvas komisija izvērtēja devi-
ņus kandidātu pieteikumus, starp kuriem
vienlīdz plaši bija pārstāvēti gan ikdienā
plašākai sabiedrībai mazāk pamanāmi
sasniegumi datorzinātnes jomā, gan arī
praktiski IT risinājumi, kurus plaši pielieto-
jam ikdienā, kā, piemēram, CSDD e-pakal-
pojumu platforma. Vienlaikus jāsaprot, ka
arī profesora Ivara Biļinska darbs ar jaunu
risinājumu piedāvājumu IT profesionāļiem
aktuāliem jautājumiem ir nozīmīgs ne tikai
IT nozarei. Tieši datorzinātne un izcili tās
pārstāvji ir tie, kas nodrošina iespējas pār-
steigt sabiedrību ar novatoriskiem jaunie-
vedumiem. Tāpēc balvas mērķis ir iedves-
mot visus Latvijas IT profesionāļus arvien
augstākiem sasniegumiem,” skaidro Ivars
Puksts, Eižena Āriņa balvas žūrijas komisi-
jas pārstāvis un „Exigen ServicesLatvia”
valdes priekšsēdētājs.
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Agnis Krauja

Maija nogalē Bauskā, Mūsas trasē, jau
tradicionāli risinājās FIA Eiropas autokrosa
čempionāta Latvijas posma sacensības. Šis
Latvijas autosportam ilgus gadus bijis sezo-
nas galvenais notikums, ko tikai nupat kā
pārspējis rallijkross. Brīdī, kad tapa šis

raksts, visu Latvijas sporta sabiedrību
sajūsmināja ziņas no Norvēģijas, kur mūsu
Reinis Nitišs, startējot ar „Olsbergs MSE”
komandas sagatavotu „Ford Fiesta” mašī-
nu, izcīnīja Latvijas vēsturē pirmo uzvaru
FIA pasaules rallijkrosa čempionāta
posmā. Pēc šīs uzvaras Nitišs ir pasaules
čempionāta kopvērtējuma līderis „Super
Car” klasē, par trim punktiem apsteidzot

leģendāro norvēģi Peteru Solbergu!
Bet atgriežamies pie autokrosa.

Skatītāji šogad Mūsas trasi apmeklēja sen
neredzēti kuplā skaitā, jo pirmo reizi kopš
2011. gada atkal startēja leģendārais Aldis
Zēbergs, viens no Latvijas autokrosa
„Lieliskā četrinieka”, kurš pagājušā gad-
simta deviņdesmitajos gados iekaroja

Eiropas autokrosa trases. Tieši ventspil-
nieks Aldis Zēbergs no visiem latviešiem
Mūsā visbiežāk ir sasniedzis Eiropas goda
pjedestālu — 6 reizes (pa vienai uzvarai
un vienai otrajai vietai, četras trešās vie-
tas). Pieredzējušākie autokrosa līdzjutēji
tribīnēs runāja, ka Zēbis atkal atgriež šīm
sacīkstēm jēgu. 

Lai gan šogad nestartēja pēdējās piec-

gades Latvijas bagiju krosa līderis Jānis
Boks, nācijas godu aizstāvēja Andris
Kuļikovskis, kā vienīgais Latvijas pārstāvis
startējot finālbraucienā, kur viņš izcīnīja
septīto vietu „Buggy 1600” klasē, parādot
savu līdz šim labāko sniegumu Eiropā.

„Touring Autocross” jeb salonmašīnu
klasē šogad atšķirībā no iepriekšējā gada
bija savācies tiešām spēcīgs dalībnieku
sastāvs ar nopietnu tehniku, uz kuras fona
Alda Zēberga 15 gadus vecā „Toyota
Corolla” jau izskatījās pēc antikvāras vērtī-
bas. Tomēr, liekot lietā savu milzīgo piere-
dzi un braukšanas meistarību, Aldis gan-
drīz izcīnīja tiesības startēt lielajā finālā,
„B” finālā Zēbergs no starta aizbrauca tre-
šais, taču spēja noķert un spēka cīņā pār-
spēt igauni Andri Ounu, uz brīdi iegūstot
tikšanai lielajā finālā tik nepieciešamo otro
pozīciju. Taču pēc pusapļa igaunis viņu
panāca un trases asākajā līkumā ar sitienu
no aizmugures sagrieza šķērsām, tāpēc
Aldis palika pēdējais. Lai gan pēc braucie-
na igauņa rezultāts par šo incidentu tika
anulēts, diskvalifikāciju saņēma arī latvie-
tis — par savu emocionālo rīcību dalībnie-
ku parkā uzreiz pēc „B” fināla, kad Aldis
vienkārši un pilnīgi nepārprotami paskaid-
roja igaunim savu viedokli par nodevīgo
sagriešanu. Visu šo notikumu dēļ Latvijā
tik populārajā salonmašīnu klasē trešo
reizi pēc kārtas Latvijas posma finālā uz
starta nebija neviena latvieša. Un šis bēdī-
gais fakts rosināja mūs atcerēties autokro-
sa „vecos labos laikus” un tribīnēs veikt
līdzjutēju aptauju par Mūsas trasē piere-
dzētajām visu laiku labākajām sacīkstēm.

Mūsas spilgtāko
momentu TOP 7

#1 Gints Bujāns, 
1993. gads. 
Mūsu pirmā uzvara.

Gints Bujāns pirmais no latviešiem
ieguva Eiropā konkurētspējīgu tehniku —
A grupas „Lancia Delta Integrale”. 1992.
gadā viņš izcīnīja 3. vietu Austrijā, 4. vietu
Holandē un 7. vietu kopvērtējumā, taču
Mūsā bija spiests izstāties. Bauskas posmā
par uzvaru cīnījās ne tikai Rolfs Folands ar
„Audi Quattro”, bet arī divi B grupas auto
— Džankarlo Steka ar „Lancia Delta S4”
un Fabriss Morīzs ar „Peugeot 205
Turbo16”. Andris Dambis esot sēdējis
Mūsas tribīnēs un domājis — kā gan vispār
šādā trasē ar vieglo mašīnu var pabraukt
tik ātri! 1993. gadā B grupas mašīnas salo-
nauto klasē startēt vairs nedrīkstēja. Mūsā
risinājās Eiropas čempionāta 7. posms, bet
līderis Folands jau bija guvis piecas uzva-
ras. Šoreiz galvenie konkurenti bija ar

„Renault 21 turbo” bruņotie krievi
Makarovs un Jerofejevs. Finālbraucienam
kvalificējās četri latvieši — Bujāns, Šahs
(„Aleko”), Andris Kārkliņš un Aivars
Laipnieks (abi „Lada Samara”). Tomēr uz
augstām vietām varēja pretendēt tikai
Bujāns ar „Lancia”. Līdzjutēji cerēja, ka
viņš var finišēt uz pjedestāla, taču tam, ka
Gints pieveiks vareno Folandu, šķiet, neti-
cēja pat paši lielākie optimisti. Taču Mūsas
trasē Gints Bujāns ar „Lancia” bija neaptu-
rams un pirmais no latviešiem vinnēja
Eiropas čempionāta posmu! Aiz viņa pali-
ka iepriekšējā gada uzvarētājs Rolfs
Folands. Skatītāju sajūsmai nebija robežu!
Bujāns tobrīd bija nacionālais varonis ar
milzu popularitāti, kāda šodien ir varbūt
vienīgi hokejistam Sandim Ozoliņam. Likās
— nu tikai maisam gals vaļā, taču turpmā-
kos trīs gadus latvieši uz Eiropas goda pje-
destāla netika.

#2 Pēteris Neikšāns,
1990. gads. 
Latvija var!

1990. gadā Mūsas trasē Bauskā pirmo
reizi notika Eiropas autokrosa čempionāta
posma sacensības. Tiesa, gadu iepriekš
Mūsā risinājās Eiropas kausa posms
„Buggy 1600” klasē, kur uzvarēja
Austrumvācijas sportists Pēters Mīke, sīvā
cīņā pārspējot mūsu Nikolaju Tionu.
Tomēr autokrosa „Lielā Eiropa” bija pavi-
sam īpašs notikums, kas sporta līdzjutēju
aprindās izraisīja nebijušu ažiotāžu. Kā
nekā tolaik autokrosā vēl startēja rallijā jau
aizliegtās, neprātīgi jaudīgās „B grupas”
mašīnas, bet lielo bagiju klasi neoficiāli
godāja par autokrosa „Pirmo formulu”.
Latvija tobrīd vēl atradās Padomju
Savienības sastāvā, tāpēc daudzi no eirok-
rosa līderiem neriskēja veikt tālo ceļu un

Septiņas sacīkstes «Mūsā»

Turpinājums 7. lpp î



Ronalds Cimoška

Nevienam nav noslēpums, ka motocik-
la uzvedību uz ceļa nosaka riepas. Ja riepas
būs nederīgas — vecas — vai konkrētajam
motociklam nepiemērotas, tad par drošību
nevar būt ne runas, par motocikla iespēju
izbaudīšanu vispār nerunājot. Riepas
iespaido gan bremzēšanu, gan saķeri, gan
pagriezienu izbraukšanu. Kā nekļūdīties
riepu izvēlē, vai dotās riepas ir gana labas
vai nē, par to mūsu sadaļā „Produktu
tests”.

Šoreiz par nesen izlaisto jaunumu
„Bridgestone S20”, ko „Autoinfo” redakci-
jai testiem piešķīris „Bridgestone” izplatī-
tājs „FIRSTSTOP–Rubbers” veikals Krustpils
ielā 6, Rīgā.

„Bridgestone S20” ir izgatavotas, bal-
stoties uz kompānijas tehnoloģijām, kas
tiek izmantotas, izgatavojot riepas „Moto
GP”. Riepas diezgan ātri sasniedz savu
darba temperatūru, kas labvēlīgi ietekmē
motocikla stabilitāti pagriezienu izbraukša-
nā. Priekšējās un aizmugurējās riepas div-
komponentu sastāvam ir dažādas propor-
cijas — priekšējai riepai sānu malas ir
nedaudz mīkstākas, aizmugurējai — cietā-
kas. Šāda izvēle ir izdarīta par labu vien-
mērīgākai riepu dilšanai, ņemot vērā to,
cik lielai slodzei pakļauta aizmugurējā
riepa, spēcīgā paātrinājuma dēļ izejot no
pagrieziena lielā sasveres leņķī.

Riepai ir labi pārdomāta ūdens nova-
dīšanas gropju shēma, kas efektīvi izspiež
ūdeni no riepas saķeres laukuma lietus
laikā.

Riepas tika uzmontētas redakcijas štata
motociklam „Honda CBR954RR”: priekšā
— 120/70-ZR17, aizmugurē —190/50-
ZR17. Testa laikā, „Bridgestone S20” vairā-
kas reizes ilgstoši tika izmēģinātas lietus
laikā, katru reizi uzrādot ievērojamu snie-

gumu. Pat braucot lielā ātrumā un spēcīga
lietus laikā, riepa neizrādīja nekādas nesta-
bilitātes pazīmes, arī šķērsojot parasti sli-
denos ceļa apzīmējumus vai peļķes, kas
ļāva daudz brīvāk rīkoties ar gāzi. Īpaši
vēlētos uzslavēt riepu uzvedību straujas
bremzēšanas laikā uz slapja asfalta. Ņemot
vērā riepu īpašo gumijas sastāvu, tās sagla-
bā pieņemamu darba temperatūru un pil-
nīgi neatdziest, arī braucot lietus laikā.
Strauji bremzējot, pirmajā mirklī riepas uz
īsu brīdi it kā zaudēja saķeri, bet jau nāka-
majā mirklī iegrauzās asfaltā ar dubultu
spēku, un šis „kampiens” neatslāba, līdz
motocikls nebija pilnībā apstājies.

Strauji bremzējot uz sausa asfalta, rie-
pas tik efektīvi lipa pie asfalta, ka vienub-
rīd jau sāku domāt, vai tikai nevajag pāriet
uz mototriku jomu.

Riepas konstrukcijā ir izmantots tāds
„Bridgestone” izgudrojums kā „Mono
Spiral Belt” (MSB) un kords „High Tensile
Super Penetrated Cord” (NTSPC).
Pateicoties tam, S20 ir spējīgas panākt
optimālu saķeres laukumu dažādos sasve-
res leņķos, nodrošinot labāku riepu saķeri
ar ceļa segumu.

Braukšana pa trasi gaisa temperatūrā,
kas nepārsniedza +14 °C, jaunā
„Bridgestone S20” aizmugurējās riepas
uzvedība atgādināja veco „Hypersport
BT016”: ņemot vērā, ka S20 aizmugurējās
riepas sānu malas ir nedaudz cietākas,
paātrinoties lielos sasveres leņķos, riepa
mēdza nedaudz izslīdēt. Lai gan šīs nelielās
izslīdēšanas nebija bīstamas un tās viegli
varēja kontrolēt, šādos apstākļos jaudīgu
motociklu īpašniekiem būtu nepieciešams
nedaudz izjustāk rīkoties ar gāzes rokturi.
Toties tad, kad gaisa temperatūra pārsnie-
dza +20 grādus, riepa burtiski pielipa tra-
ses segumam. Tas ļāva daudz intensīvāk
izmantot dzinēja jaudu lielos sasveres leņ-

ķos un neuztraukties par nepatīkamiem
pārsteigumiem. Šī pamanītā nianse gan
attiecas tikai uz motocikla izmantošanu
maksimālajos sasvēršanās leņkos trasē.
Ielas apstākļos riepai potenciāla pietiek
pārpārēm.

„Bridgestone” uzsver, ka, izmantojot
cieto un mīksto komponentu optimālu
sadalījumu, ir izdevies panāk krietni ilgāku
riepas mūžu, nezaudējot tās saķeres īpašī-
bas, kas, ņemot vērā mūsu testa rezultātus,
izklausās vairāk nekā ticami.

Testa rezultāti: labas kvalitātes riepa,
kas izmantojama gan braukšanai pa ielām,
gan vidējas intensitātes trasēs.
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Tās lietas, kuru mēs ikdienā saīsināti
dēvējam par katalizatoru, pilnais nosau-
kums ir auto katalītiskais izplūdes gāzu
neitralizators jeb katalītiskais konvertors,
kas ir keramisku šūnu konstrukcija. Šīs
šūnas ir nepieciešamas, lai palielinātu
izplūdes gāzu kontakta platību ar virsmu,
uz kuras pamatā ir uzklāts plāns platīna—
irīdija sakausējums. Šī pārklājuma sakausē-
jumā ietilpst reti metāli — platīns, pallādijs
un rodijs. Nesadegušās degvielas pārpali-
kumi (CO, CH, NO), pieskaroties katalītiskā
slāņa virsmai, ar skābekļa palīdzību, kurš ir
tajās pat izplūdes gāzēs, oksidējas.

Reakcijas rezultātā tiek izdalīts siltums,
kurš sasilda katalizatoru un tā aktivizē oksi-
dēšanos. No katalizatora (vesela) izejošās
izplūdes gāzes satur zemāku CO2 koncen-
trāciju. Tieši augstais CO2 izplūdes gāzu
koncentrācijas līmenis ir galvenais iemesls,
kādēļ izplūdes sistēmā nepieciešams kata-
lizators.

„AD Parts” Latvijas tirgū piedāvā uni-
versālos dažādu formu katalizatorus, ar
kuriem iespējams aizvietot oriģinālos auto-
mašīnu atgāzu katalizatorus, kas paredz
krietni zemākas izmaksas katalizatora mai-
ņas gadījumā, pretēji tam, ja būtu nepie-
ciešams izstrādāto katalizatoru mainīt pret
oriģinālo izstrādājumu. „AD Parts” darbnī-
cā katalizatora nomaiņa, ja tas atrodas
izplūdes kolektorā, izmaksā — kopā ar
darbu — vidēji ap 200—250 EUR, ja kata-
lizatoram ir viegli piekļūt, un ap 350 EUR,
ja katalizators atrodas grūti pieejamā vietā
un tā nomaiņa prasa papildu darbu. Ja sis-
tēmas ir ļoti sarežģītas, cenas tiek apspries-
tas atsevišķi. Ir arī iespējams veikt šos dar-
bus, ja klienti atved jau noņemtas izplū-
des, kas padara katalizatora nomaiņas
darbu krietni lētāku.

Katalizatoru piegādātājs ir viena no lie-
lākajām ASV kompānijām „Magnaflow”,
kas piedāvā augstas kvalitātes nerūsējošā
tērauda produktus, saistītus ar automobiļu
izplūdes sistēmām. „AD Parts” piedāvāju-
mā ir vairāk nekā 100 dažādu izmēru un
tipu katalizatoru. Papildus jau minētajiem
produktiem tiek piedāvātas kvalitatīvas
izplūdes sistēmas X un Y tipa pārejas. Tā kā
vairumā gadījumu nekas nav jāpasūta vai
jāgaida, katalizatoru nomaiņu ir iespējams
veikt diezgan īsā laikā. Ir pieejami gan
benzīna dzinējiem, gan dīzeļiem paredzē-
tie universālie katalizatori, kā arī speciālas
formas katalizatori automašīnām, kurās ir
maz vietas to uzstādīšanai.

„AD Parts” savā darbnīcā veic arī kva-
litatīvu katalizatoru diagnostiku un pār-
baudi.

SIA «Auto Dunte Parts» 
Veikals: Čiekurkalna 1. līnija 47., 

tālr. 26568942
Darbnīca: Duntes ielā 34, 

tālr. 29908677

Izplūdes gāzu katalizators



Vācu autobūves kompānija „Opel”
nospraudusi godkārīgu mērķi - vēlākais
līdz 2022.gadam kļūt par otru lielāko spē-
lētāju Eiropas autotirgū.

„Opel” šefs Karls-Tomass Noimans ana-
lizējot kompānijas pēdējo mēnešu veiku-
mu, atzīmējis, ka tirgus daļa Eiropā pieau-
gusi līdz 6,7%, kas ir labākais rezultāts
kopš 2011.gada. „Eiropā mēs esam trešais
lielākais vieglo automašīnu ražotājs – un
mums ir stingra apņemšanās vēlākais līdz
2022.gadam kļūt par Nr`2,” tā Noimans.
Šobrīd Eiropas tirgū dominē „Volkswagen”,
savukārt „Opel” ieņem trešo vietu aiz
„Ford”. Gada pirmajos piecos mēnešos
„Opel” tirgus daļa Vācijā pieaugusi līdz
7,2%, bet līdz 2022.gadam jāpanāk vis-
maz 10% un, lai to panāktu, „Opel” gata-
vo īstu ofensīvu, solot 27 jaunus modeļus
līdz 2018.gadam. 

Viens no galvenajiem atbalsta pun-
ktiem šī mērķa sasniegšanā būs mazais
Adam, ko „Opel” pārvērtīs par daudzpusī-
gu modeļu saimi. Pircējiem iepaticies ņip-
rais mazauto, ko apliecina pasūtījumu
skaits, kas pārsniedzis 80 000. Noimans
neatklāj visas kārtis, tomēr par diviem
Adam saimes pārstāvjiem viss ir skaidrs -
jau jūnija beigās kļūs pieejams krosovers
Adam Rocks, bet vēlāk saimi papildinās

sportiskais Adam S.    
Savukārt izdevu-
mam „Auto-Motor-

U n d - S p o r t ”
izdevies uzzi-

nāt, ka tiek
p l ā n o t s
papildinā-
jums risel-

s h e i m i e š u
bestselleram
Mokka. Tas
būs jauns
kompakts kro-
sovers ar

Adam stilistikas dizainu un kupejai līdzīgu
virsbūvi. Pastāv iespēja, ka jaunais dzīves-
stila SUV varētu stāties minivena Meriva
vietā. Lielas cerības saistās ar jauno Astra
paaudzi, kas ieradīsies 2015.gadā. Jaunais
modelis būs zemāks, īsāks un šaurāks, taču
piedāvās vairāk telpas un būs par 100 kg
vieglāks. Jaunajai Astra tiek gatavotas eks-
tras, kas citkārt pieejamas tikai Premium
klases modeļiem, piemēram, ventilējamie
priekšējie un apsildāmi aizmugures sēdek-
ļi. Arī automašīnas sistēmu un iekārtu pār-
valdība kļūst daudz vienkāršāka, jo viens
no konstruktoriem izvirzītajiem mērķiem
bija ievērojami samazināt pogu skaitu. 
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Ronalds Cimoška

Iepriekšējā numurā mēs publicējām
rakstu par SIA „AD Parts” izplatītajām,
pasaulē plaši pazīstamajām armētajām
bremžu šļūtenēm HEL. Ņemot vērā, ka
„Autoinfo” saviem lasītājiem cenšas sniegt
maksimāli precīzu informāciju par lietām
un produktiem, kas tiek publicēti mūsu
lapās, arī šoreiz redakcija nolēma, tā teikt,
uz „savas ādas” pārbaudīt, vai armētās
bremžu šļūtenes patiešām ir labākas par
tradicionālajām gumijas šļūtenēm un
kādas priekšrocības no tā iegūst vadītājs.

Izmēģinājuma trusīša lomā — redakci-
jas kaujas zirgs „Honda CBR954RR”. 

Pirms bremžu šļūteņu nomaiņas tika
izmērīts bremzēšanas ceļa garums, strauji
bremzējot no 70 km/h. Pēc nomaiņas
eksperimentu atkārtojām. Interesanti bija
atklāt, ka bremzēšanas ceļš bija aptuveni
tāds pat. Kāda īsti ir armēto bremžu sistē-
mu priekšrocība, ja bremzēšanas ceļš
nekļuva ievērojami īsāks? 

Nelabais, kā mēs zinām, slēpjas deta-
ļās. Kas īsti mainījās pēc sistēmu nomai-
ņas? Pirmkārt, bremzes sāka strādāt
nedaudz ātrāk, tās kļuva ļoti prognozēja-
mas un informatīvas. Turklāt bremzēšanas

brīdī bija ļoti ērti kontrolēt priekšējās dak-
šas saspiešanos un riepas izslīdēšanas
momentu. Kādēļ? Ņemot vērā, ka bremžu
maģistrāle ir armēta, palielinoties spiedie-
nam, tai nav iespēju izplesties, kas savu-
kārt nozīmē to, ka spiediens, ko jūs radāt,
spiežot bremžu sviru, pa taisno tiek novir-
zīts uz bremžu suportiem, tādā veidā kriet-
ni uzlabojas bremžu atgriezeniskā saite, un
bremžu intensitāti ir iespējams precīzāk

kontrolēt. 
Gumijas šļūtenē daļa spiediena tiek

tērēta, izplešot šļūteni, un bremzes kļūst
mazāk informatīvas. Ja bremzēšanas pro-
cess notiek bieži un intensīvi, kā tas ir, pie-
mēram, braucot sacīkšu režīmos, šļūtenes
sakarst un sāk izplesties vēl vairāk. Šajā
gadījumā ar bremzēm ir jārīkojas ļoti
uzmanīgi un priekšējā riteņa bloķēšanās
moments kļūst „izplūdis”. Armētās brem-
žu šļūtenes savukārt pilnībā novērš šo
nepatīkamo efektu. 

Ņemot vērā, ka liela daļa negadījumu
ir saistīta tieši ar kritieniem, kas radušies
pēc bremzēšanas, un zinot, cik precīzi un
akurāti ir nepieciešams rīkoties ar brem-
zēm, braucot ar motociklu, šis tests uzska-
tāmi izkliedēja šaubas par to, vai jūsu
„dzelzs rumakam” ir nepieciešams uzstādīt
armētās bremžu maģistrāles. 

Armētās bremžu šļūtenes testam 
piešķīra HEL produkcijas izplatītājs Latvijā
SIA „AD Parts”. 

Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 47; 
tālr. 26568942

KAS TAS IR? Šogad nu jau piekto sezonu ar AUTOINFO atbalstu savu
darbu turpina „RC Unlimited” motobraukšanas skola, kas nodibināta un
darbojas ar mērķi iemācīt braukt ar motociklu gan nesalīdzināmi augstākā,
gan arī drošākā braukšanas līmenī, nekā tas ir bijis līdz šim. 

Motobraukšanas skolu vada AUTOINFO moto sadaļas redaktors,
motobraucējs ar 20 gadus ilgu motocikla vadīšanas pieredzi, kas papildus
savām unikālajām izstrādātajām apmācības metodēm ir stažējies pasaules
labākajās motobraukšanas skolās. 

„RC Unlimited” motobraukšanas skola nenodarbojas ar braucēju
sagatavošanu A kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai.

„RC Unlimited” motobraukšanas skola palīdz braucējiem apgūt daudz
augstāka līmeņa braukšanas prasmes, kas palīdzēs jums padarīt motociklu ne

tikai par patiešām drošu braukšanas līdzekli, bet arī kļūt par īstu motocikla
vadīšanas profesionāli. 

Mācību laikā mēs palīdzam ne tikai apgūt svarīgas braukšanas prasmes,
bet arī iemācīt braucējiem pareizi domāt, kā arī saprast un analizēt savas
kļūdas. Turklāt nav svarīgi, ar kāda tipa motociklu jūs pārvietojaties — čoperi,
enduro vai sportbaiku —, katram no šiem motociklu tipiem tiek piemeklēta
optimālā apmācības programma.

Aptaujas rezultāti liecina: praktiski visi braucēji, kas izgājuši apmācības
kursus, atzina, ka pat nav nojautuši par 90% to zinā ša nu un iemaņu
eksistenci, kādas tie apgu vuši „RC Unlimited” motobraukšanas skolā.

Viss, kas pirms tam izraisīja nedrošību vai likās neiespējami, kļuvis
uzjautrinoši vai vispār pārstājis būt ievērības cienīgs, pateicoties apgūtajām

prasmēm. 
Ekstremāla bremzēšana no lieliem ātrumiem uz dažādiem segumiem

(asfalts sauss/slapjš, asfalts ar smiltīm, grants) bez iespējām nokrist,
motocikla stabilitātes nodrošināšana uz nestabiliem un slideniem segumiem,
pagriezienu izbraukšanas tehnikas noslēpumi, sportbaiku pilotēšana — tās ir
prasmes, ko apgūst mūsu kursanti. Ja vēlaties iemācīties pagriezienu
izbraukšanas tehniku lielos ātrumos, šī būs īstā vieta, kur to apgūt!

Mēs garantējam, ka mainīsim jūsu priekšstatu par braukšanu ar
motociklu uz visiem laikiem!

Pieteikšanās un informācija par kursiem:
rcunlimited@inbox.lv vai pa tālruni +371 29 222 431

RC Unlimited motobraukšanas akadēmija
AU G S T Ā K Ā  I Z G L Ī T Ī B A  M O T O B R AU K Š A N A S  J O M Ā

Armēt vai nearmēt? 
Lūk, tāds ir jautājums!?

«Opel» vēlas kļūt
par Nr`2 Eiropā
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apgrūtinošo robežu šķērsošanu, jo — lai
nokļūtu „dzelzs priekškara” šaipusē, uz
Polijas—Lietuvas robežas rindās vajadzēja
nīkt vairākas diennaktis. Jaunais ambicio-
zais vācietis Rolfs Folands ar savu „Audi 90
Quattro” togad atbrauca uz Latviju un
uzvarēja Mūsā, sezonas beigās kļūstot par
Eiropas čempionu. Ātrākais pilots trasē —
1988. gada Eiropas čempions Augusto
Čezāre („Lancia Delta S4”) piedzīvoja
neveiksmi, un mūsu Pēteris Neikšāns ar
pilnpiedziņas „Moskvič-Aleko” pirmo reizi
iekaroja Eiropas goda pjedestālu „Divīzijā-
1” , piekāpjoties tikai Folandam. Sezonas
pēdējā posmā Itālijā Neikšāns atkal finišē-
ja otrais, ierindojoties 4. vietā čempionāta
kopvērtējumā, kas bija Latvijas autosporta
vēsturē vēl nepieredzēts panākums!
Neikšāns pat ar krievu tehniku pierādīja,
ka latvieši Eiropas autokrosā var būt kon-
kurētspējīgi. Bez šiem diviem 1990. gada
pjedestāliem, iespējams, nebūtu visa tur-
pmākā… 

#3 Jānis Kļaviņš, 1996.
gads. Debitants rada
sensāciju.

No dramaturģijas viedokļa 1996. gads
ir visu laiku labākais. Latviešiem Mūsā vēl
nekad nebija bijis tik daudz uzvaras pre-
tendentu — Andris Dambis („Ford
Escort”), kurš tikko bija nosvinējis savu
pirmo Eiropas posma uzvaru Novapakā,
Aldis Zēbergs („Toyota Celica”), kurš pagā-
jušajā gadā Mūsā tikai motora defekta dēļ
zaudēja drošu uzvaru finālā, pieredzējušais
Gints Bujāns („Lancia Delta Integrale”),
kurš uzrādīja labāko apļa laiku treniņbrau-
cienos, un ambiciozais Šahs, kura rīcībā
tobrīd bija Latvijā jaudīgākā sacīkšu mašī-
na — 350 zirgspēku „Audi Quattro”.
Pārsteigumus varēja sagādāt arī „tumšie

zirdziņi” — Aivars Laipnieks ar „Audi S2
Coupe” un divi ar „Lancia Delta Integrale”
bruņoti rallisti — Gunvaldis Groskops un
Gunārs Trečaks. Pēc pirmās braucienu sēri-
jas līderu sešniekā bija četri (!) latvieši un
tikai divi vācieši — vietu kārtība: Zēbergs,
Dambis, čempionāta līderis Manfrēds
Pommers, Šahs, Bujāns un iepriekšējā
gada čempions Rolfs Šairers. Pēc trim
braucienu sērijām lielajā finālā uz starta
stājās četri latvieši — pirmajā rindā
Zēbergs un Dambis, trešajā rindā Šahs, bet
pēdējā rindā — tikai 18 gadus vecais Jānis
Kļaviņš, kurš, braucot ar Pētera Neikšāna
veco „Moskvič-Aleko”, labāko desmitniekā
iekļuva pēdējā brīdī, izcīnot 2. vietu B
finālā. Lielais fināls sākās ar masveida
sadursmēm pirmajā un otrajā līkumā,
kurās cieta Dambja un Šaha mašīnas, bet
pirmo apli skatītāju ovāciju pavadībā kā
pārliecinošs līderis pabeidza Aldis Zēbergs!
Diemžēl ventspilnieka lidojumu pretī uzva-
rai drīz pārtrauca ātrumkārbas defekts…
Toties jaunais talants Kļaviņš savās pirma-
jās Eiropas čempionāta sacīkstēs nerespek-

tēja autoritātes un sīvā cīņā pieveica gan
pašreizējo titula īpašnieku Rolfu Šaireru,
gan pieredzējušo Livio Romanisio, sensa-
cionāli izcīnot 3. vietu! Tik tiešām sensa-
cionāli, jo zem Šairera „VW Golf” virsbūves
paslēptā „bagija” 2,0 litru dzinēja jauda
bija aptuveni 250 zirgspēki, bet Kļaviņa
mašīnas forsētā „VAZ” 1,8 litru motora
jaudas maksimums pat teorētiski nevarēja
pārsniegt 180 ZS robežu. Ne velti Latvijas
sporta presē bija lasāmas prognozes, ka
tieši Jānis Kļaviņš pēc kādiem trim gadiem
varētu kļūt par pirmo latvieti — Eiropas
čempionu. 

#4 Andris Dambis,
1998. gads. Mūsējais
— līderis Eiropā!

Mūsā togad risinājās Eiropas 7. posms.
Iepriekšējos posmos trīs uzvaras bija guvis

lietuvietis Aurēlijs Simaška, bet pa vienai
— vācietis Helmuts Vilds un Andris
Dambis, kuram izdevās tiešā cīņā pieveikt
Vildu viņa mājās Vācijā. Visos sešos
iepriekšējos posmos Dambis bija finišējis
uz goda pjedestāla! Mūsā no desmit finā-
listiem tieši puse bija latvieši — Andris
Dambis, Aldis Zēbergs, Vladislavs Šlēgel-
milhs, Jānis Kļaviņš un Uģis Traubergs, kurš
pirmo reizi brauca ar Šaha „Audi”. Dambis
aizvadīja perfektu sacīksti un atkal tiešā
cīņā pārspēja Vildu. Finišā, milzīgu ovāciju
pavadīti, pirmoreiz divi latvieši kāpa uz
goda pjedestāla — pirmais Dambis un tre-
šais Šlēgelmilhs! Latviešiem šī bija tikai
otrā Eiropas uzvara Mūsā. Andrim
Dambim šī bija viņa trešā uzvara Eiropas
čempionāta posmos. Taču galvenais, ka
Andris Dambis pēc Mūsas kļuva par pār-
liecinošu līderi! Sauklis „Latvietis —
Eiropas čempions!”, kuru vēl pirms pie-
ciem gadiem daudzi autosporta sabiedrībā
atklāti apņirdza, tagad varēja kļūt par rea-
litāti… Titula liktenis togad izšķīrās tikai
pēdējā posmā Itālijā, Madžorā, kur
Dambis piedzīvoja nežēlīgu presingu no
konkurentiem un beigās bija spiests pie-
kāpties Vildam, pirmo reizi Latvijas sporta
vēsturē kļūstot par Eiropas vicečempionu.

#5 Uģis Traubergs,
2000. gads. Viss
pjedestāls latviešiem.

2000. gadā Eiropas čempiona tituls
tika dalīts latviešu savstarpējās cīņās: brāļi
Traubergi pret Andri Dambi visas sezonas
garumā, pārējiem eiropiešiem paliekot
statistu lomās. Traubergi ar Latvijas Mobilā
Telefona finansiālo atbalstu bija sagatavo-
juši divas identiskas oranžas „Ford Escort”
mašīnas un strikti sadalījuši lomas — Uģis
cīnās par uzvaru, bet Ivo piebremzē kon-

kurentus. Tā nu sanāca, ka galvenais kon-
kurents, ko vajadzēja piebremzēt, bija
Andris Dambis ar dzelteno „VW Golf”.
Mūsā notika čempionāta 7. posms. Pirms
tam 6 posmos bija uzvarējuši tikai latvieši.
Diemžēl pusē no posmiem nebija nepie-
ciešamā dalībnieku skaita. Dambim bija
uzvaras ar „lielajiem punktiem” Portugālē
un Krievijā, Uģim — tikai Čehijā. Togad
dažādu (galvenokārt finansiālu) iemeslu
dēļ Mūsā nestartēja Bujāns un Kļaviņš, bet
Šahs jau bija kāris savu ķiveri vadzī. Tomēr
salonmašīnās mūsējo tāpat bija vairāk
nekā ārzemnieku. Finālbraucienā uz starta
izgāja seši latvieši (brāļi Traubergi, Aldis
Zēbergs, Andris Dambis, Vladislavs Šlēgel-
milhs, Aigars Nitišs) un četri eiropieši, tur-
klāt pirmajās divās starta rindās starp
mūsējiem bija iespraucies viens pats čehs
Brožeks. Bija jānotiek ļoti lielam un nepa-
tīkamam pārsteigumam, lai nevinnētu
kāds no latviešiem. Visi līdzjutēji ar nepa-
cietību gaidīja atrisinājumu „milžu cīņai”
— Andris Dambis pret Uģi Traubergu. Taču
gaidītā cīņa izpalika. Ivo Traubergs pirma-
jā līkumā atklāti bloķēja Dambja auto, ļau-
jot izrauties priekšā brālim Uģim, kā arī

Šlēgelmilham un Brožekam. Dambis dis-
tances pirmajā pusē aizvadīja niknas cīņas
par 5. vietu ar Zēbergu, bet vēlāk piedzī-
voja sadursmi ar Brožeku, kas iznīcināja
Andra cerības uz pjedestālu. Skanot
Latvijas himnai, Mūsā tika pacelti trīs sar-
kanbaltsarkanie karogi un uz pjedestāla
kāpa brāļi Traubergi un Aldis Zēbergs.

#6 Aldis Zēbergs,
2004. gads. Beidzot
viņš to paveica!

2000. gadā Traubergi savu plānu izpil-
dīja, Dambis, jau atkal sezonu pabeidzis
otrajā vietā, pameta krosu, jo Eiropas titu-
la dalīšana ar brāļiem nebija tik tīra un
godīga, kā varētu vēlēties. 2001. gadā
savu pēdējo pilno sezonu aizvadīja Bujāns,
iegūstot Eiropas vicečempiona titulu. Un
tad apklusa mūsu varoņu mašīnu motori…
Kopš 2002. gada EČ „Divīzija 1” vairāk
līdzinājās Krievijas atklātajam čempionā-
tam, jo par uzvarām sacentās ar spēcīgām

WRC mašīnām bruņoti Maskavas un
Tatarstānas braucēji. No latviešiem Eiropas
krosā kā pēdējais mohikānis palika Aldis
Zēbergs. Viņš vēl bija izsalcis pēc uzvarām
un medaļām, tāpēc turpināja cīņu — ar
konkurentiem, trasēm, tehnikas problē-
mām, finansējuma trūkumu. Eiropas čem-
pionātos Aldis četras reizes bijis ceturtajā
vietā, turklāt laikā no 2000. līdz 2002.
gadam medaļa viņam izspruka no rokām
trīs sezonas pēc kārtas. Taču 2004. gada
vasarā Mūsas krastos uzplaiksnīja sen
nedzirdētas līdzjutēju gaviles, jo Aldis
Zēbergs ar savu daudz pieredzējušo
„Toyota Corolla” paveica brīnumu, uzvarot
visus savus konkurentus, bruņotus ar div-
reiz jaudīgākām WRC klases mašīnām! Tā
bija līdz asarām emocionāla uzvara, jo
Aldis uz šo panākumu bija gājis ļoti ilgi.
Mūsā pirms tam viņš vienreiz bija finišējis
otrais, trīsreiz — trešais un divreiz izstājies
finālbraucienos no drošas līderpozīcijas.
Autokrosa veterānam Zēbergam šī bija
veiksmīgākā sezona, kuras noslēgumā tika
iegūts Eiropas vicečempiona tituls — kā
pelnīta balva par neatlaidību.

#7 Jānis Bogdanovičs,
2005. gads. 
Cerība atkal dzīva.

2005. gadā Eiropas čempionāta
Latvijas posmā debitēja brāļu Traubergu
sensenais sāncensis Jānis Bogdanovičs.
Pirms tam ar „Peugeot 206” priekšpiedzi-
ņas klasē viņš gan autokrosā gan rallijkro-
sā Latvijā, Baltijā un Ziemeļeiropā bija
uzvarējis visu iespējamo. Mūsā savā pir-
majā startā ar pilnpiedziņas „Ford Focus
T16 4X4” Jānis jau pirmajā braucienā tiešā
cīņā pārspēja gan trīskārtējo Eiropas čem-
pionu Helmutu Vildu, gan aktuālo čem-
pionu Airatu Šaimijevu, bet otrajā braucie-
nā apmeta divus kūleņus, kad visnepiemē-
rotākajā brīdī salūza stūres pastiprinātājs.
Tomēr Latvijai atkal bija iemesls turēt
īkšķus un cerēt uz panākumiem, jo Jāņa
„Focus” bija gandrīz WRC klases auto.
Diemžēl skarbajiem krosa apstākļiem tas
izrādījās negatavs un pārāk trausls, taču
Bogdanoviča uzvara 2007. gadā Francijā ir
līdz šim pēdējais lielākais Latvijas sportistu
panākums Eiropā. Daudziem noteikti vēl
atmiņā ir 2009. gads, kad Mūsas trasē
pirmā apļa otrajā līkumā notika visu laiku
efektīgākā avārija — pilnā ātrumā notika
trīs mašīnu sadursme un divas no tām ilgi
kūleņoja viena otrai pāri līdz pat trases
apmalei. Šī avārija iznīcināja Bogdanoviča
„Ford Focus” un viņa turpmāko karjeru
Eiropas autokrosā.

Septiņas sacīkstes «Mūsā»
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Ronalds Cimoška

Mjā... uzsākot šā motocikla aprakstu,
pieķēru sevi pie domas, ka reti kura moto-
cikla aprakstu ir nācies sākt ar neveiklu
mulsuma pauzi. Kārtējo reizi nākas pārlie-
cināties, ka itālieši mākslas mīlestību sevī
uzņem reizē ar mātes pienu. Pirmo reizi
„dzīvajā” šo motociklu ieraudzīju sporta
kompleksā „333” pasākuma „Latvijas
gada motocikls 2014” laikā un jau tajā
pašā mirklī, kad mans acu skatiens pievēr-
sās tā siluetam, „Dragster” burtiski piekala
pie sevis manu uzmanību ar 200 mm nag-
lām un nemaz negrasījās laist vaļā. Lai gan
manā dabā ir cīnīties līdz pēdējam, šeit es
parakstīju bezierunu kapitulāciju, vēl
pirms cīņa tika uzsākta. Motocikls ir īsts
mākslas un brutalitātes apvienojums. Ne
velti bāzes modelim tika dots nosaukums
„Brutale”. Kaut arī motocikla aizmugurējās
daļas dizains nav nekas jauns un izskatās
jau kaut kur redzēts (atsvaidziniet atmiņā
„Ducati Diavel” izskatu), šeit tas ir noslī-
pēts līdz perfektumam. Gabarītu lukturi
īpaši efektīvi varētu izskatīties naktī, savu-
kārt pagriezienu rādītāji ir aizceļojuši uz
iespaidīgās aizmugurējās riepas (200
mm!) vidusdaļu, kopā ar reģistrācijas
numura izvietojumu. Atceros, ka „Ducati
Diavel” īpašnieki sūdzējās, ka, braucot pa
nelīdzeniem ceļiem, lūstot numura stipri-
nājuma skrūves. Cerams, ka „MV Agusta”
pielietojot šo risinājumu, būs ņēmusi vērā

kolēģu no „Ducati” pieredzi. „MV Agusta”
dzinēju gammā dominē 4 un 3 cilindru

dzinēji. Konkrētais modelis ir aprīkots ar 3
cilindru rindas dzinēju ar 798 cm3 darba
tilpumu un maksimālo jaudu 125 ZS pie
11 600 apgr./min, kas, ņemot vērā moto-
cikla zemo masu — 167kg —, pārvērš
mākslas darbu par diezgan agresīvu brau-

camrīku. Dzinējs, pateicoties izvēlētajai
shēmai, ir izdevies ļoti šaurs, turklāt kļoķ-

vārpsta šim dzinējam griežas uz otru pusi,
samazinot inerces iespaidu uz motocikla
vadību. Turklāt šim motociklam ir uzstādī-
ta kasešu tipa ātrumkārba, kas ir liels
retums ikdienas lietošanai paredzētos
motociklos. Motocikls ir aprīkots ar

„Brembo” bremžu mehānismiem, kas paši
par sevi jau apliecina, ka ar apstāšanos šim
nezvēram problēmu nebūs nekādu. 3
cilindru dzinējs ir apvienojis sevī divas
nesavienojamas lietas — tas ne tikai pār-
liecinoši „velk” motociklu jau no pašiem
zemākajiem apgriezieniem, bet arī kārtīgi
„šauj” arā uz augstiem. Motocikls ar pār-
steidzošu vieglumu rauj gaisā priekšējo
riteni, katru reizi, kad straujāk paverat dro-
seli. Braucot agresīvi, rodas sajūta, ka zem
tevis ir nevis bezdvēseliska mašīna, bet
dzīvs organisms, kura uzdevums ir sagādāt
prieku tam, kurš viņu pieradinājis.
Piedarbinot dzinēju, skaņu gamma, kas
nāk no trijiem īsi apgrieztiem izplūdes sis-
tēmas stobriem, liek dvēselei notrīsēt līdz
pašiem dziļumiem. Skaņa vairāk atgādina
„Subaru STI” rēkoņu, nevis tradicionālo
motociklu „saundu”. Esiet droši, kad
brauksiet pa ielu, tādu, kas neizrādīs inte-

resi par šo zvērēnu, praktiski nebūs. 
Motociklam stūre ir atsevišķas apbrī-

nas vērta — tā ne tikai sastāv no diviem
atsevišķiem elementiem (par kliponiem
tos nosaukt mēle negriežas), bet arī uz
augšējā dakšas tiltiņa izgravētās iedaļas
vēsta, ka stūri ir iespējams regulēt 40 mm
diapazonā, atbilstoši braucēja vēlmēm.
Ļoti neparasta izrādījās vadītāja sēdpozīci-
ja. Faktiski tā ir tikai viena — kā iesēdies,
tā arī sēdi. Diezgan ērti, bet ļoti nepierasti
ir tas, ka sēdpozīciju praktiski nav iespē-
jams mainīt. Kā iesēdāties starp bāku un
pasažiera vietas pleķīti (par pasažiera vietu
to grūti būtu nosaukt), tā arī sēdiet.
Sākumā bija diezgan neierasti, jo esmu
pieradis diezgan aktīvi strādāt, braucot ar
motociklu, bet pēc kāda laika pieradu un
pat sāku atzīmēt zināmas priekšrocības.
Rokas un ķermeņa aukšējā daļa jūtas diez-
gan viegli un nepiespiesti, tāpēc braukša-

na un „Dragster” vadīšana nesagādā nekā-
das grūtības. „Dragster” pilotēšanas stils ir
vairāk līdzīgs braukšanai ar supermoto,
kad jūs faktiski sēžat uz „priekšējā riteņa”.
Vienīgi ierobežotā sēdpozīcija būs par
apgrūtinājumu, braucot ārpus pilsētas, jo
noslēpties no vēja jums neizdosies. Pa pil-
sētu savukārt braukt ar „Dragster” ir tīrais
prieks, vienīgi tad, ja radīsies vēlēšanās
kādu pavizināt, uzreiz brīdiniet pasažieri
par „komforta līmeni” — lai gan motocik-
lam ir pasažiera kāpšļi, to, uz kā pasažierei
būs jāsēž, par sēdvietu nosaukt var tikai, ja
liek lietā visu fantāziju. Izskatās, ka pasa-
žieris sēž gaisā virs aizmugurējā riteņa! Lai
kā tur arī būtu ar pasažieri, manuprāt,
„MV Agusta” ir izdevies radīt kārtējo māk-
slas darbu uz diviem riteņiem!
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MV Agusta Brutale
800 Dragster

«MV Agusta Brutale
800 Dragster»
tehniskā specifikācija
Modeļa gads 2014.
Pašmasa 167 kg 
Garums 2060 mm
Riteņu bāze 1380 mm
Sēdekļa augstums 811 mm
Degvielas tvertnes apjoms 16,6 l
Dzinējs
Tips 3 cilindru, 

4 taktu, rindas
Cilindra D x virzuļa gājiens 79.0X54,3
Darba tilpums 798 cm3

Kompresijas pakāpe 13,3:1
Jauda 125 ZS/ 

11600 apgr./min
Maksimālais griezes moments 81 Nm/ 

8600 apgr./min
Gāzes sadales mehānisms DOHC, 4 vārsti

uz cilindru
Barošana elektroniskā iešprice
Dzesēšanas sistēma šķidruma
Starteris elektriskais
Transmisija
Sajūgs daudzdisku, eļļā 
Ātrumkārba 6 pakāpju, 

kasešu tipa
Galvenais pārvads ķēde
Šasija
Rāmis tērauda cauruļu +

alumījs


