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FOR ALL VEHICLES SYSTEMS
PJESË KËMBIMI
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E AUTOMJETEVE
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CARS

VANS

AUTOVETURA

FURGONA

LIGHT
TRUCKS &
TRUCKS

BUSES

KAMIONÇINA
& KAMIONË

AUTOBUZË

SPARE PARTS FOR ALL
YOUR VEHICLE SYSTEMS:
BREAKING SYSTEM
FILTRATON SYSTEM
AUTOMATIC TRANSMISION SYSTEM
TURBO SYSTEM
SUSPENSION SYSTEM
STEERING & DRIVING SYSTEM
CLUTCH SYSTEM
AIR – MATIC SYSTEM
HEATING AND COOLING SYSTEM
SLIDING DOOR MECHANISMS SYSTEM
ELECTRIC VEHICLE SYSTEM
WIPER BLADE SYSTEM

SISTEMI I FRENIMIT
SISTEMI I FILTRIMIT
SISTEMI I KAMIO AUTOMAT
SISTEMI TURBO
SISTEMI I AMORTIZIMIT
SISTEMI I DREJTIMIT & XHENERIKE
SISTEMI I FREKSIONIT
SISTEMI AIR-MATIC
SISTEMI FTOHËS DHE NGROHËS
SISTEMI SHINË DERE
SISTEMI ELEKTRIK
SISTEMI FSHIRËSE XHAMI
Gamë e gjërë produktesh

Wide products range
Competitive price
			

PJESË KËMBIMI PËR TË GJITHË
SISTEMET E AUTOMJETIT TUAJ:

Quality guarantee

REASONS TO
CHOOSE US

		

Çmime konkuruese

				

Cilësi e garantuar

ARSYET PËRSE DUHET
TË NA ZGJIDHNI NE

PRODUCT QUALITY
GUARANTY PERIOD

PRODUCTS QUALITY
AND GUARANTEE

PRODUKTE CILËSORE
DHE TË GARANTUARA

LUBRICANTS
&
ADDITIVES

LUBRIFIKANTË
&
ADETIVË

LUBRICANTS & ADDITIVES
LUBRIFIKANTË & ADETIVË

Engine Oils for cars & vans
Engine Oils for trucks & buses
Transmission Oils
Gearboxes Oils
Additives
Service products / Car care
Special products
Oils / Industrial lubricants etc,

Vajra motorri për autoveturë & furgona
Vajra motorri për kamionë & autobuzë
Vajra kamio
Vajra diferenciali
Adetivë
Produkte për kujdesin e makinës
Produkte speciale
Vajra / Produkte industriale etj,

Benefits of synthetic “Unil” oils
Unil motor oils are formulated from high quality synthetic bases
and unique additives produced with a state-of-the-art technology
that make the oil perform well as well as provide the protection
and fulfillment of the required requirements.
• Easy start, better driving qualities at low temperatures,
• Easy start, better driving qualities at low temperatures,
• Higher stability at high temperatures,
• Lower fuel consumption,
• Lower oil consumption.
Benefitet që sjellin vajrat sintetik “Unil “
Vajrat motorrike Unil janë formuluar nga bazat sintetike të një
kualitetit të lartë dhe aditivëve unik të prodhur me një teknologji
moderne të cilat e bëjnë vajin të ketë performancë të mirë, si dhe
të sigurojnë një mbrojtje dhe përmbushje të kërkesave të kërkuara.
•
•
•
•
•

MOTOR OILS
VAJRAT
MOTORRIKE

Nisje e lehtë, cilësi më të mira të lëvizjes në temperatura të ulta,
Mbrojtje të lartë ndaj konsumimit,
Stabilitet më i lartë në temperatura të larta,
Konsumim më i ulët karburanti,
Konsumim më i ulët i vajit.

AUTOMATIC GEAR
VAJRA PËR KAMIO AUTOMATIKE

MATIC ATF

MATIC DX III MATIC SEVEN

MANUAL GEAR
VAJRA PËR KAMIO MANUALE

GEAR OILS
GERION EXTRA
75W90

UNIVERSAL
GEAR 80W90

GEAR EP 80W85
80W90/85W140

VAJRAT E
TRANSMISIONIT

INDUSTRIAL OILS
VAJRAT INDUSTRIAL

SYNDUS RE

SYNDUS GR

SYNDUS SP

INDUSTRIAL OILS
VAJRAT
INDUSTRIAL

FLUID HIS 68

HYDRO HVI

HYDRO ECO HV

Long Life
Cold Climate
Hot Climate
Vibration Resistant

Bateri të cilat ofrojnë jetëgjatësi
Të përshtatshme për klimë të ftohtë
Të përshtatshme për klimë të ngrohtë
Bateri rezistente ndaj dridhjeve

BATTERY UNI

BATERI UNI

Batteries play a key role in the car. The battery’s job is to store
energy in chemical form and convert it into electricity whenever we
need it. Batteries used in cars are simply lead-acid batteries. Car
battery capacity is measured in amps / hour. Batteries are needed
for cars and they enable the engine to start. The energy that generates the bacteria helps to start the engine. Battery care improves
their longevity. Special care should be taken during the winter of
the battery.

Bateritë luajnë rol kyç në makina. Puna e baterisë (akumulatorit) është që ta ruajë energjinë në formë kimike dhe ta shndërrojë
atë në formë elektrike sa herë të na nevojitet. Bateritë që përdoren
nëpër makina janë thjeshtë bateri plumb-acidike.Kapaciteti i baterive të makinave matet në amper/orë. Bateritë janë të nevojshme
për makinat dhe ato mundësojnë ndezjen e motorrit. Energjia që
gjeneron bateria ndihmon që të ndizet motorri. Kujdesi ndaj baterive përmirëson jetëgjatësinë e tyre.Gjatë dimrit baterisë duhet ti
kushtohet kujdes i veçantë.

ALL TYPES OF FILTERS
TË GJITHA LLOJET E FILTRAVE

AIR
FILTER

CABIN
FILTER

FUEL
FILTER

OIL
FILTER

FILTRATION SYSTEM - AIR FILTERS
SISTEMI I FILTRIMIT - FILTRA AJRI
The air filter blocks various particles circulating in the air, such as
dust or other organic parts, preventing them from entering the engine.
To achieve the best possible combustion, engines use a certain amount
of air per liter of fuel. In this way, a
quality filter produced according to
standards directly affects engine operation and uniform fuel consumption

Filtri i ajrit bllokon pjesëza të
ndryshme që qarkullojnë në ajër, të
tilla si pluhuri apo pjesë të tjera organike, duke mos i lejuar ato të hyjnë
në motorr. Për të realizuar një djegje
sa më të mirë motorrët përdorin një
sasi caktuar ajri për çdo litër karburanti. Në këtë mënyrë, një filtër cilësor
i prodhuar sipas standardeve ndikon
drejtpërsëdrejti në funksionimin e
motorrit dhe konsumin uniform të
karburantit.

Today’s modern technology has
managed to produce filters with a
filtering excellence of up to 99, 9%
of the harmful particles to your car’s
engine.

Teknologjia e sotme moderne
ka arritur të prodhojë filtra me një
përsosmëri filtrimi deri në 99, 9 % të
pjesëzave të dëmshme për motorrin e
makinës suaj.

New types of cars, manufactured
in the late 1990s, require precisely
these types of air filters. Using another type of filter would cause irreparable damage to the engine.

Tipet e makinave, prodhuar nga
fundi i viteve ’90-të, kërkojnë pikërisht përdorimin e këtyre tipe filtrash
ajri. Përdorimi i ndonjë lloji tjetër
filtri do shkaktonte dëmtimin e pandreqshëm të motorrit.

Based on the manufacturer’s
recommendations and our long experience in the Albanian market, we
would insist on changing the air filter after every 3000-3500 kilometers
traveled.

Bazuar në rekomandimet e prodhuesit si dhe në përvojën tonë të gjatë
në tregun kombëtar, ne do insistonim
në rekomandimin që fitrin e ajrit ta
ndërronit pas çdo 3000-3500 kilometrash të përshkuara.

FILTRATION SYSTEM- OIL FILTERS
SISTEMI I FILTRIMIT - FILTRA VAJI
The oil provides a lubrication of
engine parts and also a cleaning of
the combustion chamber from various particles that may remain by
transporting them to the oil filter. In
this way a functional oil filter, which
blocks these particles by preventing
them from circulating on the lubrication routes, directly affects the performance of the car’s engine.

Vaji siguron një lubrifikim të
pjesëve të motorrit dhe gjithashtu
një pastrim të dhomës së djegies nga
pjesëza të ndryshme që mund të ngelen duke i transportuar ato për tek filtri i vajit. Në këtë mënyrë një filtër vaji
funksional, i cili i bllokon këto pjesëza duke mos i lejuar ato të qarkullojnë
më në rrugët e lubrifikimit, ndikon
direkt në performancën e motorrit të
makinës.

The oil provides a lubrication of
engine parts as well as cleaning the
combustion chamber from various
particles that may remain by transporting them to the oil filter. In this
way a functional oil filter, which
blocks these particles by preventing
them from circulating on lubrication
routes, directly affects the performance of the car’s engine.

Gjithashtu,filtri i vajit, duke qenë
i pajisur me disa valvula, realizon
edhe ndarjen e fluksit të vajit në rrugë
të ndryshme në përputhje me fazat
e funksionimit te makinës. Kjo përforcon edhe njëherë rëndësinë e cilësisë së filtrit të vajit në funksionimin
e motorrit dhe vendosjen e saktë të tij
me parametrat e duhur të presioneve dhe valvulave të nevojshme sipas
kërkesave të çdo mjeti.

These UNI filter types manufactured by the latest technologies
ensure a high quality of filtering
(quality filtering elements), precision
thread fillers and fully tested tires
prior to filter assembly.

Këto tipe filtrash UNI të prodhuara sipas teknologjive më moderne,
sigurojnë një cilësi të lartë filtrimi
(elemente filtrues cilësorë), fileto dhe
gomina të sakta të testuara plotësisht
përpara montimit në filtër.

OIL FILTER UNI

Hight –density synthetic blend media
Përzierje sintetike me densitet të lartë		
Wear-resistant metal end caps
and center tube
Tuba metali fundor të qëndrueshëm
dhe rezistentë ndaj veshjeve
		
Silicone Anti-drainback valve
Valvul silikoni kundër
drenazhimeve		

FILTRA VAJI UNI

FILTRATION SYSTEM – CABIN FILTERS
SISTEMI I FILTRIMIT - FILTRA KONDICIONERI
They do a good job of filtering
out all the air that passes through
the car’s air conditioning system to
prevent contaminants such as dust,
pollen, smog and mold spores from
entering. Filters can also capture
signs of other unwanted waste.

Ato bëjnë të mirë filtrimin e të
gjithë ajrit që kalon përmes sistemit
të kondicionimit të makinës për të
parandaluar hyrjen e ndotësve si
pluhuri, polen, smogu dhe sporet
e mykut. Filtrat gjithashtu mund
të kapin shenja dhe nga mbetjet e
tjera të padëshiruara.

These are very important not
only to provide fresh air inside
the cabin and, consequently, a
comfortable stay in it, but also to
dry the windshield after steaming
during cold weather.

Këto janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për të siguruar
një ajër të pastër brënda në kabinë
dhe, rrjedhimisht, një qëndrim sa
më komod në të, por edhe për tharjen e xhamave pas veshjes me avull
gjatë motit të ftohtë.

Therefore we insist on the recommendation to use the highest
quality cabin air filters.

Prandaj ne insistojmë në rekomandimin që të përdorni filtra ajri
kabine me cilësi sa më të lartë.

Called “air conditioner filters”, or cabin
air filters, these types of filters are intended
primarily to serve to purify cabin air, which
may or may not be equipped with air conditioning or even more advanced such as air
conditioner .
Të quajtura “filtra kondicioneri”, apo
ato të ajrit të kabinës këto lloj filtrash kanë
si qëllim kryesor që të shërbejnë për pastrimin e ajrit të kabinës, e cila, mund të jetë
ose jo e pajisur me kondicioner, ose qoftë
dhe me pajisje më të avancuara të tilla si klimatizatori.

o BENEFITS
o PËRFITIMET
To protect passengers in your vehicle
against allergens, fine dusts and bacteria,
To protect against pollen, dust and dirt
particles,
To protect the air-conditioning system,
Keep inside the car air clean.
UNI cabin filter can improved air quality and comfort inside
the car, even in extreme weather conditions.
Filtri i kabinës UNI mund të përmirësojë cilësinë e ajrit dhe
rehatinë brenda makinës, edhe në kushte ekstreme të motit.

Për mbrojtjen e pasagjerëve në automjet,
kundër alergjikëve, pluhurit të imët dhe
baktereve,
Për një mbrojtje, kundër polenit, pluhurit
dhe grimcave të papastërtive,
Për një mbrojtje të sistemin të kondicionimit,
Mbajtjen e pastër të ajrit brënda në makinë.

FILTRATION SYSTEM - FUEL FILTERS
SISTEMI I FILTRIMIT - FILTRA NAFTE & BENZINE
Usually the fuel contains various impurities, including dust, water and various micro-organisms,
which in an inaccurate filtration
create coating of injectors, pumps
and pressure regulating valves.

Zakonisht karburanti përmban
papastërti të ndryshme, ku përfshihen pluhuri, uji dhe mikro-organizma të ndryshme, të cilat në një
filtrim jo të saktë krijojnë veshjen
e injektorëve, pompave dhe valvulave të rregullimit të presioneve.

This type of filter, especially in recent years cars, requires a
minimum efficiency of 90% and
to get the best results in many cases in heavy machinery and trucks
there is not only a single oil filter
installed. Although the same in
appearance, depending on the importance and location of their use
the oil filters have different filtering levels.

Ky tip filtrash , sidomos në
makinat e viteve të fundit, kërkon
një efiçencë minimumi 90 % dhe
për të pasur një rezultat sa më të
mirë në shumë raste në makineritë
e rënda dhe kamiona nuk vendoset
vetëm një filtër i vetëm nafte. Pavarësisht se të njëjtë në paraqitje,
në varësi nga rëndësia dhe vendi
i përdorimit të tyre filtrat e naftës
kanë nivele të ndryshme filtrimi.

This fact should be properly evaluated, since using the
wrong type of filter causes you to
damage the oil pump safely.

Ky fakt duhet vleresuar siç
duhet, mbasi përdorimi i një tipi
të gabuar filtri ju sjell dëmtimin e
sigurtë të pompës së naftës.

UNI fuel filters have a very high cleaning efficiency of harmful materials and water separation.
Filtrat e naftës UNI kanë një efiçencë
mjaft të lartë pastrimi të materialeve të
dëmshme dhe ndarjes së ujit.

ALL TYPES OF FILTERS
FOR TRUCKS AND BUSES
TË GJITHA FILTRAT PËR KAMIONËT DHE AUTOBUZËT

AUTOMATIC
TRANSMISSION
SYSTEM

SISTEMI I
KAMIOS
AUTOMATIKE

AUTOMATIC TRANSMISSION SYSTEM
SISTEMI I KAMIOS
AUTOMATIKE TË AUTOMJETIT
Automatic Gearbox Filter (kits)
Filtër kamio automatike kit

Oil Pan Automatic Transmission
Filtër i Kamios Automatike
Transmission filter + gasket kit
Filtër kamio automatike + guarnicion

The automatic gearbox, this great invention since 1954, is
today one of the biggest demands of Albanians, especially those
living in cities where traffic guides often become stressful and tedious.
As a result of technological progress, there are various types of
automatic gearboxes on the market today, but along the lines we
can distinguish these types; robotic gearbox (practically a manual
gearbox from but operating automatically, CVT gearbox or centrifugal gearbox (very similar to scooter gearbox), DSG dual function
gearbox, etc.

Kambio automatike, kjo shpikje e madhe që prej 1954, është
sot një ndër kërkesat më të mëdha të shqiptarëve, sidomos të atyre
që jetojnë në qytete ku guida në trafik shpesh bëhet stresuese dhe
e lodhshme.
Si pasojë e progresit teknologjik, sot ka në treg lloje të ndryshme
kambiosh automatike, por në linja të përgjitshme mund të dallojmë këto lloje; kambio e robotizuar (praktikisht një kambio manuale nga por që funksionon në mënyrë automatike, kambio CVT
ose me variator centrifugal (shumë i ngjashëm me kambion e
scooter-ave), kambio automatike me dopio freksion DSG, etj.

FILTRATION
&
BREATHER SYSTEM

SISTEMI I FILTRIMIT
&
SOFJIMIT

FILTRATION & BREATHER SYSTEM
SISTEMI I FILTRIMIT - SOFJIMIT TË AUTOMJETIT
Breather filter
Filtër sofjimi

Oil separator, Crankcase breather
Filtër sofjimi + guranicioni i filtrit të sofjimit

Hose, breather filter
Breather Air Valve

Tub filtër sofjimi

Valvul Thithje Ajri

Breather filter

Filtër sofjimi

Hose, breather filter

Tub filtër sofjimi

Breather air valve

Valvul thithje ajri

Variety of  breather filters

Shumëllojshmëri filtra sofjimi

BREAKING
SYSTEM

SISTEMI
FRENIMIT

BREAKING SYSTEM
SISTEMI I FRENIMIT TË AUTOMJETIT
Brake shoe set
Çepa

Wear warning
Fishë ferrote
Brake hoses
Tub freni
Brake disc
Disqe freni

Brake pad set
Ferrota

The braking system is tasked to provide the vehicle with
different deceleration intensity depending on the current
requirements during the 3 movement of the vehicle under
certain conditions.

Sistemi i frenimit ka për detyrë që të sigurojë ndaljen e
automjetit me intensitet të ndryshëm të ngadalësimit, varësisht nga kërkesat momentale gjatë 3 lëvizjes së automjetit
në kushte të caktuara.

The braking system must ensure that the vehicle does
not move even while in the seat (parking brake).

Sistemi i frenimit duhet ta siguroj automjetin që të mos
lëviz edhe gjatë qëndrimit në vend (freni parkues).

CLUTCH
SYSTEM

SISTEMI
FREKSIONIT

CLUTCH SYSTEM
SISTEMI I FREKSIONIT TË AUTOMJETIT

Clutch kit + release bearing
Disk freksioni+ specidisk
+
Slave & master cylinder, clutch

kushinetë freksioni

Pompë freksioni
Clutch kit + release bearing
Disk freksioni + specidisk
+
kushinetë freksioni

The clutch is mounted between the engine and transmission to gear and crank engine transmission system during
gearshifting. Friction serves to transmit power from the engine to the wheels for the vehicle to move and gear changes
depending on the driving conditions of the car.
The clamping system is mounted on the engine flywheel and
rotates simultaneously with friction drive at the same speed
as the engine. The types of friction differ from each other in
the function they perform and are of two types: hydraulic and
mechanical friction.

Flywheel
Volantë

Freksioni montohet midis motorrit dhe transmisionit për të ingranuar dhe çingranuar sistemin e transmisionit
nga motorri gjatë ndërrimit të shpejtësive.Freksioni shërben
për transmetimin e forcës nga motorri drejt rrotave që automjeti të lëvizë dhe për ndryshimin e marsheve në varësi të
kushteve të të ngarit të makinës. Sistemi i freksionit është i
montuar në volantin e motorrit dhe rrotullohet njëkohësisht
me diskun e freksionit me shpejtësi të njëjtë si motorri. Tipet
e freksionave dallojnë nga njëri - tjetri nga funksioni që kryejnë dhe janë 2 llojesh: freksioni hidraulik dhe mekanik.

Water pump
Fan engine cooling

Pompë uji

Ventilatori
Radiator Hose
Tubi i sipërm i radiatorit
Cap,cooling tank
Tapë e radiatorit ujit

Interior Blowerr
Ventilator i brëndshëm

Thermostat
Termostati

Cooling Radiator

Interior Heat Exchanger
Radiator kaloriferi

Radiator uji
Sealing cap,coolant tank
Tapë e depozitës

Expansion Tank
Depozitë uji

Radiator hose
Tubi poshtë i radiatorit

COOLING
&
HEATING SYSTEM

SISTEMI NGROHËS
&
FTOHËS

COOLING &
HEATING SYSTEM
SISTEMI NGROHËS
& FTOHËS I
AUTOMJETIT

Internal combustion engines produce heat at high temperatures which damages the engine if it does not cool. So in
the picture on the left are listed all the components that enable the vehicle’s heating and cooling system. The components of the heating system generally are: caloriferous two
pipes connecting the engine cooling system, an electro-ventilator that draws air in the case of heating and penetrates
it through the calorificator as well as a control mechanism.
Other components such as water pump and thermostats are
part of the engine cooling system.

Motorrët me djegie të brëndshme prodhojnë nxehtësi
në temperatura të larta të cilat dëmtojnë motorrin në rast se
ai nuk ftohet.Ndaj tek fotoja në të majtë janë listuar të gjithë
komponentët që mundësojnë sistemin ngrohës dhe ftohës
të automjetit. Komponentët e sistemit të ngrohjes përgjithësisht janë: kaloriferi ,dy tubacionet që lidhin sistemin ftohës
të motorrit, një elektro-ventilator që tërheq ajrin në rastin e
ngrohjes dhe e depërton atë përmes kaloriferit si dhe një mekanizëm kontrolli. Komponentët e tjera të tilla si: pompa e ujit
dhe termostatet , janë pjesë e sistemit të ftohjes të motorrit.

MOTOR SYSTEM

SISTEMI MOTORRIK

Piston

MOTOR SYSTEM

Pistoni

SISTEMI MOTORRIK
I AUTOMJETIT

Conneting rod
Bjella

Sensing teeth
Ingranazhet

Shaft sealing ring
Permistop
Gasket, cylinder head
Guarnicion testate

Timing chain
Valve Seal

Zinxhiri transmetues

Sensor

Gomina valvule

Sensori
Power steering
pump drive belt
Rripi i pompës
së hidraulikut
Belt Pulley

Flywheel
Crankshaft

Volanti

Boshti motorrik

Pulexho kollodoku

The internal combustion engine and its components have the task of converting the chemical
energy of the fuel into mechanical work.

Motorri me djegie të brëndshme dhe komponentët
e tij kanë për detyrë që energjinë kimike të lëndës
djegëse ta shndërrojnë në punë mekanike.

TURBO
(cartridge)
SYSTEM

SISTEMI
TURBO

TURBO SYSTEM
SISTEMI TURBO
I AUTOMJETIT
Turbo actuator vacuum
Paketë vakum turbo

Shaft & Wheels
Helikë & Shufer

Chra core assemblies
Chra Turbo, Cartridge
Turbocharger
Turbo komplet

How to care about the vehicle turbo before
damaging?
When starting the car, do not strain the engine by giving it
fast gas,
Wait 10-20 seconds for engine oil to reach the turbo,
Never strain the engine until the engine oil is completely
warm,
Old machine oil is not recommended to be kept for a long
time, so do the repair and replace the filters with the oil,
A turbocharger works harder when pressurized for a long
period of time.

Si të kujdesemi për turbon e veturës para
se të dëmtohet?
Kur e ndezni makinën, mos e sforconi motorrin duke i dhënë
gaz të shpejtë,
Prisni nga 10-20 sekonda që vaji i motorrit të arrijë në turbo,
Asnjëherë mos e sforconi motorrin derisa vaji i motorrit të jetë
ngrohur tërësisht,
Vaji i vjetër që ka makina nuk është i rekomandueshëm që të 		
mbahet për një kohë të gjatë, ndaj bëjini servisin dhe ndërrojini
filtërat bashkë me vajin,
Një turbo punon më e sforcuar kur i ushtrohet presion për një
kohë të gjatë pune.

ELECTRIC
SYSTEM

SISTEMI
ELEKTRIK

ELECTRIC SYSTEM

Valve EGR

SISTEMI ELEKTRIK
I AUTOMJETIT

Valvul EGR

Spark Plug
Kandele
Mass Air Flow Sensor
Flaometër

Glow plug
Kandeletë

ELECTRIC EQUIPMENTS

PAJISJET ELEKTRIKE

They have a duty to generate electricity during the
movement of the vehicle, then this power can be used
for street lighting, interior lighting of the vehicle, for
starting the engine as well as operating many different equipment (window cleaners, engine heaters). , fan,
signaling switch, radio connections, etc.

Kanë për detyrë të prodhojnë rrymë elektrike gjatë lëvizjes
së automjetit, pastaj kjo rrymë mund të shfrytëzohet për
ndriçimin e rrugës, ndriçimin e brendshëm të automjetit, për startimin e motorit si dhe vënien në funksion të
shumë pajisjeve të ndryshme (pastrueset e dritareve, nxehësit e motorit, ventilatorin, ndërrimin e tabelës sinjalizuese, radiolidhjet etj.

Shock absorber without coil springs
Amortizatorët pa susta

Shock absorber with coil springs
Amortizatorët me susta

SUSPENSION
SYSTEM

SISTEMI I
AMORTIZIMIT

SUSPENSION SYSTEM
SISTEMI I AMORTIZIMIT
Shock absorber with coil springs
Amortizatorët me susta

Shock absorber without coil springs
Amortizatorët pa susta

Different models of shock absorbers
Modele të ndryshme amortizatorësh

The elastic elements in the support system reduce
the dynamic loading of the vehicle from the impacts of
the bad road, but their presence in the support system
causes the body and wheels to swing.
The duty of the shock absorber is to reverse the hitches of the body and wheels and thus improves the comfort of the ride and the wheel’s contact with the road,
thus improving the driving safety in various traffic situations.

Elementet elastike në sistemin e mbështetjes e
zvogëlojnë ngarkimin dinamik të automjetit nga ndikimet e rrugës së keqe, por prania e tyre në sistemin e
mbështetjes shkakton lëkundje të karrocerisë dhe rrotave. Detyra e amortizatorit është t’i përmbysë lëkundjet e
karrocerisë dhe rrotave dhe kështu e përmirëson komoditetin e udhëtimit dhe kontaktin e rrotave me rrugën, pra
përmirësohet siguria e lëvizjes në situata të ndryshme të
trafikut.

AIR SUSPENSION FRONT
JASTËK AMORTIZATORI PARA

AIR SPRING REAR
JASTËK AJRI MBRAPA

AIR-MATIC
SYSTEM

SISTEMI
AIR-MATIC

AIR-MATIC SYSTEM
SISTEMI AIR-MATIC
Air suspension

Air suspension

Jastëk amortizatori

Jastëk amortizatori

Air suspension
Jastëk amortizatori

Compressor air suspension
Kompresori i jastëku
të amortizatorit

Sensor
Sensor

Gasket kits air suspension
Aksesorët plotësues të
jastëkut të amortizatorit

Air spring rear
Air suspension front
Compressor air suspension
Air compressor valve

Wide range of air
          suspensions

Jastëk ajri mbrapa
Jastëk amortizatori para
Kompresori i jastëkut të amortizatorit
Valvë e kompresorit të ajrit

Gamë  e gjërë e jastëkëve
          të amortizatorëve

STEERING
&
DRIVING SYSTEM

SISTEMI I DREJTIMIT
&
XHENERIK

STEERING & DRIVING SYSTEM
SISTEMI I DREJTIMIT & XHENERIK I AUTOMJETIT
Tie rod end
Kokë paraleli

Control arms
Krahë

Wheel hub
Kushinetë moco

Ball joint
Kokë zbare

Joint Kit, drive shaft
Grusht, gominë grushti
Control arm
Krahë

Bellow steering
Gominë tiranti

Suspension arm
Stabilizator

Wheel bolt
Bullona

The steering system has the main task of enabling
the vehicle to move in the desired direction. The steering gear is fastened to the front wheels of the vehicle,
and therefore the front wheels are called steering
wheel.

Wheel Bearing
Kushinetë

Axle joint, steering
Tirant

Sistemi për drejtimin e automjeteve ka për detyrë
kryesore që ti mundësoj automjetit lëvizjen në kahun e
dëshiruar. Pajisja për drejtim është e lidhur për rrotat e
përparme të automjetit, dhe për këtë arsye rrotat e përparme quhen rrotë drejtuese.

FUEL HOSES

TUBA NAFTE

Fuel hoses for all types of cars
of different sizes

Tuba nafte për të gjitha llojet e makinave,
të madhësive të ndryshme

INTERCOOLER
HOSES

TUBA
INTERKULERI

Generic intercooler hoses for all car models.
What happens to your car if any of the intercooler
tubes are damaged!
1-Car emits black smoke,
2-Car does not pull,
3-Car consumes a lot of fuel.

Tuba interkuleri xhenerike për të gjitha
modelet e makinave.
Çfarë i ndodh makinës tuaj nëse njëri nga tubat e
interkulerit është i dëmtuar!
1-Makina nxjerr tym të zi,
2-Makina nuk tërheq,
3-Makina konsumon shumë lëndë djegëse.

SLIDING DOOR
MECHANISM
SYSTEM

SISTEMI
SHINA DERE

SLIDING DOOR MECHANISMS SYSTEM
SISTEMI SHINA DERE

THE BEST QUALITY
CILËSIA MË E MIRË

Sliding door mechanisms
Mekanizmi i shinës së derës

SLIDING DOOR MECHANISM FOR CARS,
VANS ETC,.
With ISO certification of products and European
standard of production, UNI guarantees the best
quality of door rails for vehicles.

SHINA DERE PËR AUTOVETURA,
FURGONA ETJ.
Me çertifikimin ISO të produkteve dhe me standartin Europian të prodhimi, UNI Garanton cilësinë më të mirë në
shinat e dyerve për mjetet e transportit.

WIPER BLADES SYSTEM
SISTEMI FSHIRËSE XHAMI
The windshield
wipers are “UNI” designed to capture more
good even in today’s
windshields vaulted.

Fshirëset e xhamit
“UNI” janë të dizenjuara
për kapje më të mirë edhe
në xhamat e sotëm të
harkuar.

The cleaning power
is evenly distributed
throughout the wiper.

Fuqia e pastrimit
shpërndahet në mënyrë të
njëtrajtëshme në të gjithë
fshirësen.

Special design
Cleans the car’s windshield perfectly even in
snowy weather.

Dizajn i veçantë
Pastron xhamin e makinës në mënyrë të përsosur
edhe në mot me dëborë.

WIPER BLADES FOR ALL
TYPES OF CARS
CARS
VANS

FSHIRËSE XHAMI
PËR TË GJITHA
LLOJET E
AUTOMJETEVE

TRUCKS

AUTOVETURA

BUSES

FURGONË
KAMIONË
AUTOBUZË

Packing of:
Secure
Practical & Resistant
Economic

CHOSEN by THE BEST

SERVICES SELECTS THE MOST
QUALIFIED PRODUCTS
THEY CHOOSE PRODUCTS UNI

Paketim i:
Sigurtë
Praktik & Rezistent
Ekonomik

SERVISET ZGJEDHIN PRODUKTET
MË CILËSORE
ATO ZGJEDHIN PRODUKTET UNI

UNI OFFERS A WIDE RANGE
OF VANS & TRUCK PRODUCTS

UNI OFRON NJË GAMË
TË GJËRË PRODUKTESH
PËR FURGONA
DHE KAMIONË

QUALITY GUARANTEE
CILËSI E GARANTUAR

THE BEST CHOICE
ZGJEDHJA MË E MIRË

CHOSEN by THE BEST

UNI CATALOGUE

KATALOG UNI

EXCLUSIVE PARTNER
PARTNER EKZKLUZIV

www.degertauto.com

