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Hatékonyság : a kétsoros, automata
feszítőgörgők sima gördülést biztosítanak, így
növelik a vezérműszíj élettartamát.



Tartósság : a megerősített Eurorepar
vezérműszíjakkal megszűnik a szakadás veszélye
(haszongépjárműveken is!).



Minőségi csomagolás : kizárt az ütődés vagy a
zsíros anyagokkal történő szennyeződés, ami a
vezérműszíj hibás működését okozhatná.

A KÉSZLET TARTALMA
Az Eurorepar 230 tételből álló
vezérműszíj-készlet kínálata az
európai autómodellek több mint
80%-a számára, megoldást jelent,
mégpedig úgy, hogy a legjobb
minőség/ár/teljesítmény arányt
produkálja.

A készlet minden autómodellhez használható.
Tartalma :
• egy darab vezérműszíj
• egy vagy több vezetőgörgő
• egy vagy több feszítőgörgő

MEGFELELŐ & MINŐSÉGI CSOMAGOLÁS
A vezérműszíj-készlet elsődleges
feladata az, hogy szinkronba hozza
A praktikus, ”minden egy dobozban”
a szelepek és a hengerek
megoldás előnyei:
mozgását, és ezáltal segítse a
• teljeskörű technikai megoldás, amely garantálja az egyes alkatrészek (szíj,
motor optimális működését. Ha
feszítők, görgők) egymás közötti kompatibilitását;
nem cseréljük időben , azzal a
• egyszerű kereskedelmi megoldás, hiszen minden alkatrész egyetlen cikkszám
motor hibás működését, végső
alatt található meg;
esetben működésképtelenségét
• előnyös logisztikai és pénzügyi megoldás .
idézzük elő.
Mi kiemelten ügyelünk azokra az
MIKOR KELL CSERÉLNI?
alkatrészekre, amelyek
biztonsági kockázatot
A vezérműszíjat az alábbi esetekben szükséges cserélni:
jelenthetnek. Az alkatrészgyártók
• 80 000 - 120 000 km, illetve 5 év használat után
által elvégzett teszteket saját
• amennyiben menet közben zajt hallunk vagy rezgést érzünk.
mérnökeink és szakértőink
• folyadékszivárgás esetén (hűtőfolyadék, olaj)
vizsgálják felül .
Folyamatosan figyeljük az
Eurorepar alkatrészek minőségügyi
vizsgálati eredményeit, ugyanazon
eljárások szerint, mint a gyári
alkatrészek esetében.

2

NE FELEDJE!
Az Eurorepar vízpumpával kiegészített
„szuperkészleteket” is forgalmaz.
Hívja fel ügyfelei figyelmét erre a lehetőségre akkor,
amikor vezérműszíj-cserére érkeznek.

év*
Alkatrészeinkre 2 év garanciát vállalunk* gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodás esetén**.
(*) A Citroën, a DS és a Peugeot márkaszervizeiben, valamint az Eurorepar Car Service szervizpontjain
a 2 éves garancia az alkatrészre ÉS a szerelésre is vonatkozik.
(**) A garancia érvényesítésének részleteiről érdeklődjék alkatrész-forgalmazójánál.

ALKATRÉSZEK
A vezérműszíj-készlet 3 alapvető
alkatrészből áll, amelyek egymással szorosan együttműködnek.
1 Vezérműszíj:
Összehangolja a motor felső részének (vezérműtengely) és
alsó részének (főtengely) működését.
2 Dupla golyósoros feszítőgörgő
zsírtartállyal:
Feszesen tartja a vezérműszíjat.
A görgőben található rugó kiegyenlíti
a vezérműszíj melegben vagy fokozott terhelésnél
tapasztalható megnyúlását.
3 Vezetőgörgő :
Irányítja a vezérműszíj útját.
A görgő csillapítója
csökkenti a zajokat és
növeli a vezérműszíj élettartamát.
Ezt a technológiát gyári alkatrészek esetében is alkalmazzuk.

TARTÓSSÁG

Az Eurorepar kínálatában megerősített
vezérműszíjak szerepelnek, amelyeknél a
szakadás minden kockázata kizárt,
élettartamuk pedig több mint 80 000 km.

TUDTA-E ÖN?
Ez a technológia különösen hatékony
olyan speciális igénybevétel esetén,
mint például a haszongépjárműveké,
amelyek rendszeresen és jelentősen
nagyobb rakományt szállítanak.

Ismerje meg
az Eurorepar
készleteinek teljes kínálatát .

Vezérműszíj
-készlet

vezérműszíj-

Szuperkészlet

Nézzen bele a 1611887580. és 1620362580.
számú
készletek
feszítőkre
vonatkozó
speciális szerelési útmutatójába.

