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Nowy zestaw INA KIT dla napędu pomocniczego od Schaeffler Automotive Aftermarket definiuje nowy
standard naprawy
Dzięki zestawowi INA KIT dla napędu pomocniczego firma Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje
kompleksowe rozwiązanie naprawcze dla napędu paska pomocniczego. Dzięki temu produktowi
specjaliści Aftermarketu odpowiadają na wciąż wzrastający poziom skomplikowania systemu, który
zasila jedne z najważniejszych funkcji pojazdu, a którego elementy narażone są na coraz większe
obciążenie, a tym samym wzmożoną eksploatację oraz zużycie. Nowy zestaw naprawczy stanowi
idealny środek zaradczy. Specjaliści Aftermarketu oferują dostosowany do konkretnego pojazdu zestaw
naprawczy INA KIT dla napędu pomocniczego oferujący wszystkie elementy, które muszą być regularnie
wymieniane. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy więcej tracić czasu na poszukiwanie właściwych
części.
Faktem jest, że obecnie, w przypadku naprawy napędu pomocniczego, nie wystarczy jedynie
sprawdzić, czy też ewentualnie wymienić pasek wieloklinowy. Dodatkowe elementy – takie jak
klimatyzacja, układ wspomagania, coraz wydajniejsze generatory oraz system start-stop – oznaczają
bardziej skomplikowaną budowę całego systemu. Dodatkowe znaczenie zyskują surowe przepisy
dotyczące emisji CO2, które przyczyniają się do popularyzacji małych silników („Downsizing“) z wyższą
nierównomiernością obrotową wału korbowego, a tym samym do zwiększonego obciążenia całego
napędu paska pomocniczego.
„Jako partner do spraw rozwoju dla wielu producentów samochodów, Schaeffler posiada rozległe knowhow w zakresie elementów napędu pomocniczego. Nasze wieloletnie doświadczenie na wolnym rynku
części zamiennych, umożliwia nam dobór właściwych elementów niezbędnych do wykonania naprawy.
Dzięki zestawowi INA KIT dla napędu pomocniczego tworzymy nowy standard naprawy układu napędu
pomocniczego“, tłumaczy Christian Kos, kierownik działu Category Management Engine, Schaeffler
Automotive Aftermarket.
Zestaw INA KIT dla napędu pomocniczego zapewnia wszystkie elementy, które muszą być regularnie
wymieniane. Głównymi elementami zestawu są pasek wielorowkowy, rolki napinające oraz prowadzące,
a także wszystkie niezbędne elementy dodatkowe. W zależności od pojazdu i obciążenia, zestaw
naprawczy może zawierać koło pasowe alternatora, tłumik drgań skrętnych lub pompę wody. W celu
zapewnienia szybkiej i prostej naprawy, każdy zestaw zawiera schemat przebiegu paska.
Niektórzy producenci samochodów zaczęli określać czas wymiany elementów napędu pomocniczego –
jest to trend, który będzie się wzmagał zgodnie z przewidywaniami specjalistów Aftermarketu.

• Zdjęcie dla prasy
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Schaeffler ze swoimi markami INA, LuK i FAG jest wiodącym na świecie oferentem rozwiązań dla łożysk tocznych i
ślizgowych, technologii systemów liniowych i napędów bezpośrednich jak i renomowanym dostawcą dla przemysłu
motoryzacyjnego precyzyjnych elementów do silnika, przekładni i układów napędowych. Działająca globalnie grupa
przedsiębiorstw osągnęła w roku 2014 obrót w wysokości 12,1 mld EUR. Zatrudniając około 82.000 pracowników
na całym świecie, Firma Schaeffler jest jednym z największych niemieckich i europejskich prywatnych zakładów
przemysłowych. Schaeffler ze swoimi 170 ośrodkami w ponad 50 krajach dysponuje rozwiniętą siecią zakładów
produkcyjnych, wyposażonych ośrodków badawczo-rozwojowych, spółek handlowych, biur inżynierskich i centrów
szkoleniowych.
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