
Pompy wody 

GAMA CZĘŚCI 

Gama pomp wody Eurorepar składa się z 229 referencji pokrywających 90% parku 
samochodów w Europie. Oferta jest zoptymalizowana pod kątem najlepszej relacji jakości 
i ceny do parametrów.  
 
Pompa wody ma kluczowy wpływ na poprawne funkcjonowanie silnika: to serce systemu 
chłodzenia. Jest precyzyjnym elementem, który pracuje w bardzo wysokiej temperaturze 
przekraczającej 100ºC.  
 
Pompa wody zapewnia odpowiednią cyrkulację czynnika pomiędzy silnikiem a chłodnicą, dzięki 
czemu wpływa na odpowiednie chłodzenie silnika i utrzymuje szczelność bloku silnika.  
 
Przywiązujemy ogromną wagę do części, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Testy, 
którym dostawca poddał te podzespoły zostały zatwierdzone przez inżynierów i techników 
Grupy PSA.  
 
Stale monitorujemy parametry jakościowe części z gamy Eurorepar korzystając z tych samych 
procedur, które stosujemy w przypadku części oryginalnych.  

          Budowa pomp wody 
 
 
Pompa wody składa się z 5 głównych elementów. Jeżeli choć jeden z nich działa 
nieprawidłowo, może to spowodować poważną awarię silnika. W trakcie montażu należy 
postępować zgodnie z instrukcją, by zapewnić odpowiednie funkcjonowanie elementu.  
 
    Koło zębate 

2.        Korpus 

3.        Rolka 

4.        Pierścień uszczelniający 

5.        Wirnik 
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Pompy wody Eurorepar w pełni odpowiadają wymaganiom technicznym producentów 
samochodów i oferują lepsze parametry od wielu produktów konkurencji. 

Testy przeprowadzone na modelach Citroena C1-C3-C4…1.2 VTi  
Ref  ERP 16 351 817 80 
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Ciśnienie w zależności od obrotów 
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          Wydajność 

          Ciśnienie BAR 

Wysokie ciśnienie pomp EUROREPAR zwiększa wydajność chłodzenia silnika.  
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Wydajność (litry na godzinę) 

Dobra wydajność pomp EUROREPAR gwarantuje odpowiednio szybkie chłodzenie silnika.  
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