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Į kovą su vagimis – modernios technologijos
labiausiai viliojantis ilgapirščių masalas – nauji ir 
apynauji automobiliai. tačiau neretai nuo vagišių 
kenčia ir senos transporto priemonės. turtą ap-
saugoti padeda naujos technologijos.

Iveta SKLIUTAITĖ
LS korespondentė

Netrūksta vairuotojų, kurie pati
kimomis apsaugos priemonėmis 
susidomi tik tada, kai nukenčia 
nuo automobilių vagių. 

Norintieji saugiai važinėti savo 
transporto priemone vos ją įsigiję 
turėtų pasirūpinti jos saugumu. 
Apsaugos sistemų žinovai pata
ria, kaip išsirinkti geriausią.

Šių metų spalio 6 dieną ap
saugos kompanija „G4S“ gavo 
iš „Cobra Connex“ Europos ste

bėjimo centro automatinį prane
šimą, kad Prancūzijoje pavogtas 
automobilis „Audi S3“ matomas 
Kaune, V.Krėvės prospekte.

Kai „G4S“ mobilusis ekipažas 
atvyko į šią vietą, automobilį vai
ravęs jaunuolis labai sutriko. Jis 
pateikė prancūziškus automobi
lio dokumentus ir pareiškė, kad 
jį pasiskolino iš draugo.

Apie galimą transporto prie
monės vagystę informuoti polici
jos pareigūnai patikrino duome
nis ir nustatė, kad automobilis 
yra ieškomas. Jame buvę asme
nys sulaikyti ir pristatyti į poli

ciją tolesniam tyrimui.
Bendrovės „Altas“ direktoriaus 

Klaudijaus Jurkšos teigimu, tai 
buvo viena iš daugelio tarptau
tinio tinklo automobilių apsau
gos ir paieškos sistemos „Cobra 
Connex“ atliktų operacijų. Ji kas
dien padeda dešimtims Europos 
automobilių savininkų atgauti 
pavogtus automobilius, kuriuo
se yra įdiegta būtent ši paieš
kos sistema.

Veikia daugelyje šalių

„Cobra Connex“ yra unikali 
tuo, kad veikia visoje Europoje, 
Rusijoje ir NVS šalyse. Ja rūpi
nasi didžiausios automobilių 
saugos tarnybos.

Šią sistemą kaip gamyklinę 
naudoja „Audi“, „Bentley“, „Fer
rari“, „Lamborgini“, „Maserati“, 
„Nissan“, „Porsche“ ir „Renault“ 
automobilių gamintojai. Dau
gelyje šalių ši sistema yra pri
valoma, norint apdrausti bran
gius automobilius.

Lietuvoje šią sistemą montuoja 
bendrovė „Altas“, o ją visą parą 
prižiūri saugos tarnyba „G4S“.

„Cobra Connex“ montuojama 
ypač slaptai ir tik aukštos kva
lifikacijos specialistų.

Patikimos paieškos sistemos

Naujų ir brangių automobilių 
savininkams siūloma atkreipti 
dėmesį į unikalią paieškos sis
temą „Seklys“.

„Alto“ vadovo K.Jurkšos tei
gimu, GSM, GPS ir VHF tech
nologijos užtikrina maksima
lų saugumo lygį. Vogto automo
bilio paiešką vykdo dvi nepri
klausomos bendradarbiaujan
čios struktūros.

„Apsaugos darbuotojai reaguo
ja iškart, kai tik bandoma nuva
ryti automobilį. Nesvarbu, ar nu
sikaltimas buvo įvykdytas Lietu
voje ar kitoje Europos valstybėje, 
įskaitant Rusiją ir kitas NVS ša
lis. Transporto priemonės buvi
mo vietą realiu laiku galima nu
statyti kelių metrų tikslumu”, – 
tvirtino K.Jurkša.

Instaliavusiems „Seklį“ drau
dimo bendrovės suteikia iki 30 
proc. nuolaidas automobilio „Cas
ko“ draudimui.

Taip pat veikia „MD Group“ 
siūlomas  „TrackGuard“ sekimo 
įrenginys, montuojamas įvairiuo
se saugomuose objektuose.

Bendrovės „MD Group“ direk
toriaus pavaduotojas Giedrius 
Ambrazevičius tvirtino, kad spar
čiai išpopuliarėjusi „TrackGuard“ 
sistema saugo ne tik lengvuosius 
automobilius, bet ir sunkveži

mius, motociklus, statybų tech
niką, motorlaivius.

„TrackGuard“ – mažas radi
jo bangų siųstuvasimtuvas, pa
slėptas saugomame objekte. Kie
kvienas įrenginys turi unikalų 
identifikacinį kodą, kuris sutei
kia „Guard Systems“ personalui 
galimybę susekti objektą. „Gu
ard Systems“ Baltijos valstybė
se sugrąžino turto, kurio vertė 3 
milijonai litų. 

Reikia papildomos apsaugos

Tiems, kuriems sudėtingos ap
saugos ir paieškos sistemos yra 
per brangios, siūlomi gerokai pi
gesni, tačiau taip pat labai pati
kimi apsaugos būdai.

Nors daugelis automobilių ga
mintojų įrengia savo automobi
liuose saugos sistemas, laikui 
bėgant jos tampa neveiksmin
gos. Paprastai tos pačios markės 
automobiliuose įrengiamos vie
nodos sistemos, tad, norint išsi
aiškinti jų veikimą, užtenka iš
analizuoti vieną automobilį, ir 
saugumo nebelieka.

Svarbu į automobilį įmontuoti 
nestandartinę apsaugą, kurios 
veikimo principas žinomas tik sis
temą montavusiam meistrui.

Šiuo metu labiausiai paplitu
sios elektroninės saugos siste
mos – montuojamos į automo
bilio raktą ar į papildomą pul
telį. Net ir būdamas kino teatre 
ar prekybos centre, šeimininkas 
gali stebėti, kas vyksta su jo au
tomobiliu. 

Nors ir ne kartą pažadinti vi
dury nakties, patenkinti klientai 
dėkoja ir už abipusio ryšio sau
gos sistemas. Pultelis veikia kaip 
pranešimų gaviklis, kuriame sa
vininkas gali stebėti, kas vyksta 

su automobiliu. Ši apsaugos sis
tema ypač praverčia daugiabu
čių kiemuose automobilius lai
kantiems kauniečiams.

Montuojamos ir papildomos 
sistemos, neleidžiančios užvesti 
variklio be specialaus elektro
ninio rakto ir saugančios trans
porto priemonę nuo atviros va
gystes. 

Taip pat nereikėtų pamiršti ir 
mechaninių apsaugos priemonių, 
apsaugančių variklio gaubtą, ar 
įsirengti papildomą pavarų per
jungimo svirties užraktą.

„Nesaugojantiems automobi
lio raktų ar dažnai juos pame
tantiems vairuotojams siūlome 
sprendimą, kad radęs raktus as
muo nesugebėtų jais pasinaudo
ti. Šiam atvejui įrengiame slap
tą variklio paleidimo blokatorių, 
apie kurį žino tik pats šeiminin
kas“, – sakė G.Ambrazevičius.

Prieš dešimtmetį įkurta „MD 
Group“ turi sukaupusi daugybę 
įvairių nestandartinių sprendi
mų, tinkančių konkrečiam auto
mobiliui apsaugoti. Saugos įran
gą įmonė montuoja ir į sunkve
žimius, motociklus bei statybų 
techniką.

Populiaru žymėti automobilius

„MD Group“ specialistų teigi
mu, šiuo metu ypač populiarėja 
specialus automobilių žymėji
mas, mažinantis riziką, kad au
tomobilis bus pavogtas. 

Pažymėtas automobilis vagims 
tampa nepatrauklus, nes jo, kaip 
ir pažymėtų detalių, negalima 
parduoti.

„MD Group“ nuolat rūpinasi 
darbuotojų kvalifikacija ir ben
dradarbiauja su kolegomis iš 
užsienio.

Įmonė Paslaugos, produkcija Ypatingi pasiūlymai Daugiau informacijos
1, 2, 3 lygio saugos sistemos, kodinis automobilių ženklinimas, pavarų 
dėžės blokavimo mechanizmai, apsaugos sistemų įvertinimo pažymų 
išrašymas, imobilizatoriai, sistemos nuo atviros vagystės, dvipusio ryšio 
apsaugos sistemos, sirenos, jutikliai. Komforto įranga (laisvų rankų, 
ksenoniniai žibintai, automobilių statymo sistemos (parking)), garso, 
vaizdo sistemos, DVD, skaitmeninė TV. Žmonių, krovinių sekimas.

Nuolaida saugos 
sistemoms iki 50 proc.

UAB „MD Group“
Islandijos pl. 69, Kaunas. 
Tel.: (8 37) 41 12 24, 
8 622 11 111 
info@mdg.lt, www.mdg.lt

Automobilių saugos, paieškos sistemos 
Automobilių garso, vaizdo įranga, automobilių statymo (parking) 
sistemos, laisvų rankų, navigacijos įranga.  
Automobilių dujų įrangos montavimas, elektronikos diagnostika ir 
remontas.
Automobiliai TATA, motociklai DUCATI, HUSQVARNA.
Draudimo paslaugos.

NUOLAIDOS iki 60 proc. !

NAUJIENA Lietuvoje -  
TATA automobiliai!  

2009 metų DUCATI 
aprangos išpardavimas!

UAB „Alto servisas“
Kalniečių g. 104, Kaunas. 
Tel.: (8 37) 33 39 00, 
8 698 25 070
kaunas@altas.lt 
www.altas.lt 
www.ducati.lt
www.tata-auto.lt

Automobilių apsauga, audioaparatūra, namų kino sistemos, komforto 
įranga, kompiuterinė diagnostika,  internetinė parko valdymo sistema, 
automobilių šviesos žibintų reguliavimas

Automobilių statymo 
(parking) jutikliams 
visą lapkričio mėnesį 30 
proc. nuolaida!

UAB „Lapinas“
Partizanų g. 63M, Kaunas
Tel.: (8 37) 33 42 42,  
8 698 23 707
info@lapinas.lt
www.lapinas.lt

Elektroninės ir mechaninės automobilių apsaugos sistemos, laisvų 
rankų „Bluetooth“ įranga, GPS sistemos, DVD multimedija.
Patalpų priešgaisrinės, apsaugos ir vaizdo sistemos. 
Elektros įranga.

TIK ŠIO MĖNESIO 
PASIŪLYMAS !!!

Patalpų apsaugos 
komplektas tik 399 Lt 
(su montavimo darbais).

UAB „AIVEX“
Pramonės pr. 15, Kaunas
Tel. (8 37) 45 20 49
auto@aivex.lt
www.aivex.lt

prieš dešimtmetį įkurta „MD Group“ turi sukaupusi daugybę įvairių nestandar-
tinių sprendimų, tinkančių įvairioms transporto priemonėms apsaugoti.


