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UKŁĄD ROZRZĄDU

Zestawy rozrządu
Maj 2018
ETYKIETA
BEZPIECZEŃSTWA

DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ

+ 30%

Etykieta eliminuje
ryzyko zakupu
podrobionych części i
gwarantuje ich
najwyższą jakość

ZALETY PRODUKTU
! Wydajność: automatyczne napinacze paska
z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi,
zapewniającymi właściwe funkcjonowanie
i dłuższą żywotność paska rozrządu
! Trwałość: Paski rozrządu Eurorepar są
wzmocnione, by wyeliminować ryzyko ich
zerwania (dotyczy również części do lekkich
samochodów użytkowych)
! Wysokiej jakości opakowanie: wyeliminowanie
ryzyka przypadkowego uszkodzenia
mechanicznego lub zanieczyszczenia, które
mogłyby prowadzić do nieprawidłowej pracy
zestawów

Gama zestawów rozrządu
EUROREPAR składa się z 230
referencji pokrywających ponad
80% parku samochodów
w Europie i oferuje najlepszą
relację ceny do parametrów.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Zestaw jest dostosowany do każdego modelu samochodu. Zawiera:
• pasek rozrządu
• rolkę napinacza (jedna lub więcej)
• napinacz (jeden lub więcej)

Głównym zadaniem paska rozrządu
jest synchronizacja ruchu tłoków
WYSOKIEJ JAKOŚCI OPAKOWANIE
i zaworów, zapewniająca poprawne
Prezentacja produktu w jednym opakowaniu:
funkcjonowanie silnika. Zbyt długa
eksploatacja bez wymiany paska
• Kompletny zestaw gwarantujący kompatybilność wszystkich elementów
może prowadzić do uszkodzenia
(paska i rolek)
silnika lub jego całkowitego
• Kompletna oferta, ułatwiająca sprzedaż produktu z jednym numerem
zniszczenia.
referencyjnym
Przywiązujemy ogromną wagę do
• Atrakcyjne rozwiązanie pod kątem logistycznym i finansowym
części, które mają wpływ na
bezpieczeństwo. Testy, którym
dostawca poddał te podzespoły,
zostały zatwierdzone przez
naszych inżynierów i techników.
Stale monitorujemy wyniki
jakościowe części z gamy
Eurorepar korzystając z tych
samych procedur, które
stosujemy w przypadku części
oryginalnych.

Nasze części
mają gwarancję

2

lata*

ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI
Rekomendujemy wymianę zestawu rozrządu:
• między 80 000 a 120 000 km lub co 5 lat
• gdy pojawi się hałas lub wibracje
• w przypadku wycieków (płynu chłodzącego, oleju)

PAMIĘTAJ!
Eurorepar oferuje również rozszerzone zestawy
rozrządu, zawierające także pompę wody.
Pamiętaj, aby zaproponować takie rozwiązanie
klientom podczas operacji wymiany paska
i osprzętu.

Nasze części są objęte dwuletnią gwarancją* obejmującą wady produkcyjne i materiałowe**.
(*) W przypadku sieci serwisowej Citroen, DS, Peugeot, Euro Repar Car Service: dwuletnia gwarancja obejmuje części ORAZ robociznę
(**) Aby poznać szczegółowe warunki gwarancji, skontaktuj się z dystrybutorem.
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ELEMENTY ZESTAWU
Zestaw paska rozrządu składa się z trzech głównych
komponentów, które ze sobą współpracują.
Pasek:
Synchronizuje pracę wałka rozrządu i
wału korbowego.
Napinacz paska z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi
i zbiorniczkiem smaru:
Utrzymuje odpowiedni poziom napięcia paska.
Sprężyna napinacza niweluje różnice w długości paska
wynikające ze zmiennych temperatur i obciążenia samochodu
Rolka napinacza:
Prowadnica paska
System tłumików w rolce
redukuje hałas i odgłosy toczenia
oraz wydłuża żywotność paska
Technologia ta jest również wykorzystywana w oryginalnym wyposażeniu (OE).

TRWAŁOŚĆ
Powłoka zębata
Kevlar i włókna
nylonowe

Eurorepar oferuje wzmocnione paski rozrządu
które radykalnie zmniejszają ryzyko zerwania i
mają wydłużoną żywotność, przekraczającą
80.000 km.

CZY WIESZ, ŻE…

Kauczuk H-NBR

Elementy napinające
Specjalne wiązki
z włókna szklanego

Poznaj całą gamę podstawowych i rozszerzonych
zestawów rozrządu Eurorepar oraz jej
zastosowanie do poszczególnych modeli.

Podstawowy

Rozszerzony

Ta technologia jest szczególnie
użyteczna w przypadku lekkich
samochodów użytkowych, których
silniki pracują pod zwiększonym
obciążeniem.

UWAGA: zapoznaj się z indywidualną instrukcją
montażu napinacza paska rozrządu w
zestawach
o numerach 1611887580 i 1620362580.

