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Sprzęgła

Pasuje do ∅  Nr zamówienia Nr porównawczy

Renault Rapid Kasten, Super 5 Kasten 180 mm 9734 005 524 LuK 618 0217 06

Seat Cordoba Kombi
Skoda Fabia Kombi, Octavia Kombi, Roomster
VW Bora Kombi, Caddy III, Golf Variant

200 mm 9734 002 846 LuK 620 1284 00

Seat Cordoba Kombi
Skoda Octavia Kombi
VW Bora Kombi, Golf Variant 3, Golf Variant 4

210 mm 1 9734 005 514 LuK 621 3014 09

Seat Cordoba Kombi
VW Golf 3 Variant

210 mm 1 9734 005 518 LuK 621 1332 09

Skoda Octavia Kombi
VW Bora Kombi, Golf 4 Variant

210 mm 1 3564 700 014 LuK 621 2218 09

VW Golf 3 Kombi, Polo Kombi 190 mm 9734 005 510 LuK 619 0286 00
1 bez łożyska wyciskowego

Sprzęgło (komplet)

Pasuje do ∅  Nr zamówienia Nr porównawczy

Iveco Daily, 01/1985-
Daily, 05/1999-
Daily, 05/2006-

240 mm 1 9735 003 134 LuK 624 1313 00

Iveco Daily, 05/1999- 270 mm 1 9735 003 010 LuK 627 3010 00

Iveco Daily, 09/2004-04/2006
Daily, 05/2006-

280 mm 1 9735 003 191 LuK 628 3191 00

Iveco Daily, 11/2001-
Daily, 05/2006-

280 mm 1 9735 003 089 LuK 628 3088 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 240 mm ² 3564 701 611 LuK 624 3182 09

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 240 mm ² 3564 700 082 LuK 624 3148 09

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 
904), Vario

250 mm 9734 005 512 LuK 625 3021 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 
904), Vito

240 mm 9734 005 651 LuK 624 2187 00

VW T4 230 mm 9734 002 845 LuK 622 3242 00

Renault Rapid Kasten, Super 5 Kasten 180 mm 9734 005 524 LuK 618 0217 06

1 wymienny
² bez łożyska wyciskowego, automatyczna regulacja

Sprzęgło (komplet)

Rysunek przedstawia 9734 005 512

EUROPART
DoBRZe WIeDZIeć

Żywotność okładzin sprzęgła
Ponieważ w przypadku sprzęgła ciernego 
chodzi o sprzęgło suche, zużycie podczas fazy 
poślizgu, podczas której wyrównywana jest 
różnica prędkości obrotowych  pomiędzy wałkiem 
sprzęgłowym a wałkiem zdawczym (głównym), 
zaliczane jest do zużycia eksploatacyjnego. Aby 
zapewnić długą żywotność okładzin sprzęgła, 
należy zadbać przede wszystkim o właściwą 
pracę systemu wysprzęglającego. Żywotność 
okładzin jest także zależna od eksploatacji 
pojazdu. W tym przypadku należy wykluczyć 
niewłaściwe użytkowanie sprzęgła.

Na skrócenie żywotności okładzin sprzęgła 
wpływa:
■  Wysokie prędkości obrotowe podczas 

ruszania i zły dobór biegu
■  System start/stop, manewry podczas 

parkowania
■  Długotrwała jazda na tzw. półsprzęgle 
■  Długotrwałe trzymanie wciśniętego pedału 

sprzęgła
■  Zatrzymywanie pojazdu na wzniesieniu z 

włączonym biegiem bez użycia hamulca
■  Hamowanie pojazdu za pomocą redukcji 

biegów.
© Schaeffler Automotive Aftermarket
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Pasuje do  Nr zamówienia Nr porównawczy

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904, 905) 1 9734 005 644 LuK 624 3148 33

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 1 9734 005 648 LuK 624 3148 34

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904, 905) ² 9734 005 645 LuK 624 3182 33

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) ² 9734 005 649 LuK 624 3182 34

1 do koła zamachowego o głębokości 7,9 mm
² do koła zamachowego o głębokości 11,9 mm

Sprzęgło (komplet)
Wersja wykonania automatyczna regulacja
∅ 240 mm

Zakres zastosowania
Silniki z dwumasowym kołem zamachowym

Skład zestawu
z wysprzęglikiem centralnym CSC

Pasuje do ∅ Nr zamówienia Nr porównawczy

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) CDI 240 mm 3564 700 107 LuK 600 0056 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) CDI 240 mm 9734 006 000 LuK 600 0060 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 240 mm 9734 006 500 LuK 600 0065 00

Mercedes-Benz Sprinter (901, 902, 903, 904) 230 mm 9734 007 200 LuK 600 0072 00

Sprzęgło (komplet)
Wersja wykonania automatyczna regulacja
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1 su depozitu
² bez łożyska wyciskowego

Pasuje do ∅  Nr zamówienia Nr porównawczy

DAF XF105, CF85 430 mm 1 9735 003 284 LuK 643 3284 00

Iveco EuroCargo I 310 mm 1 9735 003 097 LuK 631 3094 00

Iveco EuroCargo I (09/2000-) 350 mm 1 9735 003 514 LuK 635 3514 00

Iveco EuroCargo I (09/2000-), EuroFire 330 mm 9736 333 072 LuK 633 3072 00

Iveco Stralis I, Trakker, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker 430 mm 1 9735 003 009 LuK 643 3009 00

MAN L2000, M2000L 380 mm 1 9735 003 017 LuK 636 3016 33

MAN L2000, M2000L, M90 360 mm 1 9735 003 002 LuK 636 3002 33

MAN TGL 360 mm 1 9735 003 343 LuK 636 3025 33

MAN TGL, L2000, M2000L 360 mm 1/² 9735 003 025 LuK 636 3025 09

MAN TGM, L2000, M2000M/L 400 mm 1 9735 003 001 LuK 640 3001 00

MAN TGX, TGS, TGA 430 mm 1 9735 003 207 LuK 643 3207 00

MAN TGX, TGS, TGA 430 mm 1 9735 003 308 LuK 643 3308 00

MAN TGX (2007-), TGS, TGA 430 mm 1 9735 003 201 LuK 643 3201 00

Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II 400 mm 1 9735 003 006 LuK 640 3006 18

Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Axor I/II 430 mm 9736 009 210 LuK 343 0192 10

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, Axor I/II, Atego I 430 mm 1 9735 003 292 LuK 643 3292 00

Mercedes-Benz Atego I/II, LK/LN2, Vario 360 mm 1/² 9735 003 005 LuK 636 3005 09

Mercedes-Benz Axor I/II, Atego I/II 400 mm 1/² 9735 003 015 LuK 640 3014 09

Mercedes-Benz Axor II, Atego I/II 400 mm 1/² 9735 003 014 LuK 640 3014 19

Mercedes-Benz LK/LN2, NG 310 mm 1 9735 002 873 LuK 631 2873 00

Mercedes-Benz SK, MK 430 mm 1 9735 002 918 LuK 643 2918 00

Renault Magnum, Premium II, Kerax (10/2005-) 430 mm 1/² 9735 003 318 LuK 643 3318 09

Scania seria 4 430 mm 1/² 9735 003 087 LuK 643 3087 09

Volvo FH12, FH16 (01/2003-), FH II (09/2005-), FM12, FM II (09/2005-), FMX 400 mm 1 9735 003 027 LuK 640 3027 18

Sprzęgło (komplet)
Rysunek przedstawia 9735 003 201

Pasuje do ∅  Nr zamówienia Nr porównawczy

MAN Lion's Coach (RH 463), Lion's Star (RH 464)
Neoplan Cityliner (N 12XX), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216)

430 mm 9735 003 308 LuK 643 3308 00

Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345) 430 mm 9735 002 918 LuK 643 2918 00

Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Integro II (O 550), Tourismo II, Travego I (O 580)
Setra S 315 GT, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 HD,  
S 416/417 HDH, S 415/416/417 GT-HD, S 415/417/419 UL

430 mm 9735 003 315 LuK 643 3315 00

Mercedes-Benz Tourino (O 510) 400 mm 1 9735 003 014 LuK 640 3014 19

Neoplan Cityliner (N 12XX), Tourliner (N 2216) 430 mm 1 9735 003 316 LuK 643 3316 00

VDL Futura, 09/2001- 430 mm 9735 003 013 LuK 643 3013 00

Volvo B12 430 mm 1 9735 003 318 LuK 643 3318 09

1 z łożyska wyciskowego

Sprzęgło (komplet)
na wymianę

Rysunek przedstawia 9735 003 316
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Pasuje do Typ silnika Nr zamówienia Nr porównawczy

Mercedes-Benz New 
Actros (07/2011-), 
Antos (07/2012-), 
Arocs (01/2013-)

OM 470.906, OM 471.900,  
OM 471.909

9757 250 420 Valeo 827443

Mercedes-Benz New 
Actros (07/2011-), 
Antos (07/2012-), 
Arocs (01/2013-)

OM 936.916 9753 250 410 Valeo 827445

Tarcza sprzęgła
wymienny
∅ 430 mm
Liczba zębów 18
Profil piasty 50 x 45

Sprzęgło (komplet)
Model LuK RepSet SmarTAC

Skład zestawu
Tarcza sprzęgła, automat, łożysko wyciskowe

∅  Nr zamówienia Nr porównawczy

400 mm 1 9735 003 030 LuK 640 3030 00

430 mm 9735 004 232 LuK 643 330 200

430 mm 1 9735 003 231 LuK 643 3231 00

430 mm 1 9735 003 315 LuK 643 3315 00

430 mm 1 9735 003 321 LuK 643 3321 00

Rysunek przedstawia 9735 003 315

EUROPART
DoBRZe WIeDZIeć

EUROPART
DoBRZe WIeDZIeć

Okładzina LuK HD 30 PLUS to rezultat 
innowacyjnego rozwoju produktu, który nie 
ma sobie równych pod względem długości 
eksploatacji, innowacyjności oraz nieuciążliwości 
ekologicznej. Nowa okładzina do ciężkich 
zastosowań jest dostępna w wielkościach  
430 mm, 400 mm i 360 mm. Materiał okładziny 
sprzęgła został wzmocniony włóknami ciągłymi. 
Wyróżnia się ona dwuwarstwową budową oraz 
innowacyjnym procesem produkcji. 

Okładzina LuK HD 30 PLUS zapewnia: 
■ Bardzo wysoką wydajność pracy
■ Bardzo dobrą odporność na zużycie
■ Bardzo dobrą wytrzymałość na rozerwanie
■ Wysoką odporność termiczną
■  Wysoką odporność na zanikanie funkcji 

wskutek nagrzania
■ Najwyższy komfort
■ Neutralność kosztową

Produkowane w ramach ekologicznego, 
oszczędnego procesu nie zawierają 
rozpuszczalników, azbestu, ołowiu,  
kadmu, rtęci ani chromu-VI. 

© Schaeffler Automotive Aftermarket

LuK HD 30 PLUS – okładziny cierne 
najnowszej generacji

LuK RepSet SmarTAC to sterowany przesunięciem, 
układ sprzęgła z samoregulacją. Wyposażona w 
innowacyjną okładzinę LuK HD 30 PLUS nowa 
generacja sprzęgieł ma jedną wyjątkową zaletę, 
w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami 
sprzęgieł z samoregulacją: 

jest dwukrotnie bardziej wytrzymała w eksploatacji! 
Sprawdzona przez producentów pojazdów!  

Dalszych informacji udzieli Państwu miejscowy 
oddział! 

© Schaeffler Automotive Aftermarket 

LuK RepSet SmarTAC – najbardziej wydajny system sprzęgieł! 
Samoregulujące. Niezawodne. Sprawdzony przez producentów pojazdów. 

1 wymienny
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Zestaw do mocowania
do tarczy zamachowej
Długość 74 mm
Gwint M16 x 1,5
Wersja wykonania kompletne

Skład zestawu
1 x pierścień uszczelniający wału (∅  zewn.= 140 mm),  
1 x pierścień obrotowy (∅ zewn. = 120 mm), 1 x łożysko toczne 
wzdłużne, dwukierunkowe (∅ zewn. 62 mm), 10 śrub M16 x1,5

Nr zamówienia Nr porównawczy

9060 000 103 Mercedes-Benz 010 981 31 25

Zestaw do mocowania
do tarczy zamachowej
Gwint M16 x 1,5
Długość 72 mm
Rozmiar klucza 19 mm

Nr zamówienia Nr porównawczy

9060 000 104 MAN 51.90020-0298

Pasuje do ∅ Nr zamówienia

DAF XF95 430 mm 6001 314 029

MAN TGA
MAN Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (R07),  
Lion's Regio (R12)
Neoplan Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)
Setra S 315/317/319 GT-HD, S 313/315/319 UL,  
S 315/319 UL-GT, SG 321 UL

430 mm 5230 000 227

MAN TGS, TGA 430 mm 9060 100 073

Mercedes-Benz Actros I/MP2/MP3, Arocs, Atego I/II/III
Mercedes-Benz Travego I (O 580)
Setra S 315/317 HDH/3, S 315/317/319 GT-HD, S 415 HD,  
S 416/417 HDH, S 431 DT

430 mm 9060 100 000

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, Axor I/II/III, Atego I/II/III 362 mm 9060 100 065

Mercedes-Benz Atego II
Mercedes-Benz Intouro II, Tourino (O 510)

395 mm 9460 303 005

Koło zamachowe

Rysunek przedstawia 9060 100 065

Koła zamachowe i 
wyposażenie

Koło zamachowe
Jako element cierny współpracujący z tarczą 
sprzęgła koło zamachowe jest często po 
dłuższym okresie pracy wyraźnie zużyte. 
Rowki, przypalenia lub wgłębienia wskazują 
na działanie wysokiej temperatury. Te „ślady“ 
trzeba koniecznie usunąć. Regeneracja, 
tzn. toczenie może nastąpić jedynie w 
przewidzianych zakresach tolerancji. Należy 
przy tym zwrócić uwagę, że część powierzchni 
koła zamachowego do której dokręcane jest 
sprzęgło, musi być obrobiona o tą samą 
grubość co jej część cierna. Przy tej okazji 
konieczna jest kontrola 
stanu wieńca koła zamachowego i kołków 
montażowych.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

Skład zestawu
1 x pierścień uszczelniający wału (∅  zewn.= 140 mm), 1 x pierścień obrotowy (∅ zewn. = 120 mm), 
1 x łożysko toczne wzdłużne, dwukierunkowe (∅ zewn. 62 mm), 10 śrub M16 x1,5
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Łożysko prowadzące
do koła zamachowego
Typ 6005-2RS1
∅ zewnętrzne 47 mm
∅ wewnętrzne 25 mm
Wysokość 12 mm

Pasuje do Nr zamówienia

MAN TGM (2013-), TGM, TGL
MAN Lion's Classic Ü (A72)

8001 600 522

Pasuje do Wysokość Nr zamówienia

MAN TGX (2007-), TGX (2013-), TGS
Scania G, P
MAN Lion's City (A20), Lion's Classic Ü (A72),  
Lion's Coach (R07/R08), Lion's Regio (R12/R13),  
EL (A12), NG (A11), NL (A10/A15)
Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122/2011-), 
Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216),  
Trendliner (N 3516)
Scania K94/114/124/380, L94

17 mm 8001 630 520

Mercedes-Benz New Actros (2012-), Actros MP2/MP3, 
Arocs, Axor II/III
MAN Lion's Coach (R07/R08/R09)
Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Conecto I (O 345), 
Integro II (O 550), O 405 N, O 407, O 408,  
Tourismo I/II (O 350), Travego I/II (O 580)
Neoplan Cityliner (N 12XX)
Setra S 309/312/315 HD, S 315 HDH/2, S 315/317 HDH/3, 
S 328 DT, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, 
S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 
HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, 
S 416 GT-HD/2, S 417/419 UL, S 519 HD, S 516 HDH

24 mm 8002 546 485

Łożysko prowadzące
do koła zamachowego
∅ wewnętrzne 25 mm
∅ zewnętrzne 62 mm

Pierścień  
uszczelniający wału korbowego
Wersja wykonania z osłoną przeciwpyłową, skręt w lewo
Miejsce montażu z tyłu
Materiał PTFE (teflon)
∅ wewnętrzne 115 mm
∅ zewnętrzne 140 mm
Wysokość 12 mm

Nr zamówienia

8002 534 667

(przykładowa ilustracja)

Łożysko pilotujące 
Uszkodzone łożysko pilotujące powoduje hałas i 
prowadzi do uszkodzenia tarczy sprzęgła. Brak 
łożyska pilotującego lub jego uszkodzenie prowadzi 
do przesunięcia osiowego pomiędzy silnikiem a 
skrzynią biegów. Powoduje to wypaczenie wałka 
sprzęgłowego, uszkodzenia jego łożyska oraz 
tłumików drgań skrętnych tarczy sprzęgła.

Uszczelniacze
Nawet niewielkie ślady smaru bądź oleju mogą spowodować 
niewłaściwe działanie sprzęgła. Ślady oleju w obudowie sprzęgła lub na  
elementach sprzęgła sygnalizują konieczność wymiany uszczelniaczy.  
W pojazdach „starszych“ lub o dużym przebiegu należy zapobiegawczo 
je wymienić. Głównym powodem usterek sprzęgła są wycieki 
spowodowane nieszczelnością uszczelniaczy wału. 

¬ 5

Montage von PTFE-Radial-Wellendichtringen

 1. PTFE-Radial-Wellendichtring 
zum Schutz vor Staub und an-
deren Verunreinigungen erst vor 
der Montage aus der Schutzver-
packung entnehmen.

 2. PTFE-Radial-Wellendichtringe  
sind zum Schutz der Dichtlip-
pe mit einer Kunststoffhülse 
ausgestattet, diese Hülse kann 
in der Regel als Montagehülse 
eingesetzt werden. Entfernen Sie 
die Hülse erst nach der Montage.

 3. Soll der Dichtring ohne Hülse  
montiert werden, benutzen Sie  
das vom Hersteller vorgesehene  
Spezialwerkzeug.

EXPERTENTIPP

Im Gegensatz zur Montage von herkömmli-
chen Radial-Wellendichtringen sind bei der 
Montage von neuen Radial-Wellendichtrin-
gen mit PTFE-Dichtlippe einige Besonder-

heiten zu berücksichtigen.

 4. Sowohl PTFE-Dichtlippe als auch 
Wellenoberfläche müssen voll-
kommen trocken sein. Sie dürfen 
keine Fette oder Öle verwenden! 

 5. Die Welle darf keine scharf-
kantigen Fasen aufweisen; ggf. 
Fasen durch Motorenfachmann/-
instandsetzer entfernen lassen.

 6. Die Wellenoberfläche muss eine  
einwandfreie Oberflächengüte 
aufweisen, evtl. Beschädigungen  
müssen auch hier fachgerecht 
bearbeitet werden.

 7. Setzen Sie die Montagehülse mit  
dem PTFE-Radial-Wellendicht-
ring an der Welle an.

 8. Achten Sie auf die korrekte Aus-
richtung des Dichtrings. Die Hül-
se muss so positioniert werden, 
dass ein ansatzloser Übergang 
auf die Welle möglich ist.

 9. Schieben Sie den Dichtring mit 
einer gleichmäßigen Bewegung 
auf die Welle.

 10. Beim Austausch sollte die PTFE-
  Dichtlippe nicht auf der alten 

Laufstelle angelegt werden
 11. Entfernen Sie erst jetzt die Mon-

tagehülse.
 12. Damit sich die Dichtlippe optimal  

auf die abzudichtende Welle an-
  passen kann, sollten Sie den 

Motor erst ca. vier Stunden nach 
der Montage starten.

Bei Beachtung dieser Praxistipps sowie der Herstellerangaben ist die 
fehlerfreie Funktion des PTFE-Radial-Wellendichtrings sichergestellt.

1.  Promieniowy pierścień uszczelniający wałka 
z PTFE, służący ochronie przez pyłami i 
innymi zanieczyszczeniami, należy wyciągać 
z opakowania ochronnego dopiero przed 
montażem.

2.  Promieniowe pierścienie uszczelniające 
wałka z PTFE dla ochrony uszczelki 
wargowej mają w tuleję z tworzywa, którą 
z reguły można zastosować jako tuleją 
montażową. Tuleję należy usunąć dopiero 
po zakończeniu montażu.

3.  Jeżeli pierścień uszczelniający montowany 
ma być bez tulei, należy użyć narzędzi 
specjalnych przewidzianych przez 
producenta.

4.  Zarówno uszczelka wargowa z PTFE, jak i 
powierzchnia wałka muszą być całkowicie 
suche. Nie wolno używać smarów ani 
olejów!

5.  Wałek nie może mieć ostrych krawędzi ani 
ścięć; usunięcie takich skaz należy zlecić 
specjaliście.

6.  Powierzchnia wałka musi być idealna, 
ewentualne uszkodzenia także i w tym 
przypadku muszą zostać usunięte przez 
fachowca.

7.  Tuleję montażową z promieniowym 
pierścieniem uszczelniającym z PTFE 
należy założyć na wałek.

8.  Zwrócić uwagę na poprawne ułożenie 
pierścienia uszczelniającego. Tuleja musi 
być umieszczona w taki sposób, aby 
umożliwić możliwe było płynne przejście na 
wałek.

9.  Równomiernym ruchem wsunąć pierścień 
uszczelniający na wałek.

10.  Podczas wymiany uszczelka wargowa z 
PTFE-nie powinna być zakładana na stare 
miejsce.

11.  Teraz należy zdjąć tuleję montażową.
12.  Aby uszczelka wargowa mogła się 

optymalnie dopasować do uszczelnianego 
wałka, silnik należy uruchomić dopiero po 
upływie około czterech godzin od montażu.

© REINZ-Dichtungs-GmbH

eKSPeRT WSKAZóWKA

Podczas montażu nowych promieniowych pierścieni uszczelniających wałka z wargową 
uszczelką z PTFE należy uwzględnić kilka specyficznych elementów:
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Zestaw naprawczy
do łożysk wyciskowych

Pasuje do Nr zamówienia Nr porównawczy

Mercedes-Benz Actros, 
Axor II/III

9460 008 454 Mercedes-Benz  
655 254 02 06

Wysprzęglik
Pasuje do Nr zamówienia Nr porównawczy

Mercedes-Benz Actros MP2 3500 000 654 FTE 190084.0.2

Pasuje do Skok Nr zamówienia Nr porównawczy

MAN TGA
MAN Lion's Coach (R07), Lion's Regio (R13)
Neoplan Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)

85 mm 0730 514 120 WABCO 970 051 412 7

Mercedes-Benz Actros I/MP2, Atego I
Mercedes-Benz Conecto I (O 345), Tourismo I (O 350), Travego I (O 580)
Setra S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT,  
SG 321 UL, S 411/415 HD, S 415/417 HDH, S 431 DT

85 mm 0730 514 057 WABCO 970 051 431 7

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, Axor I/II/III, Atego I/II/III
MAN Lion's Coach (R09)
Neoplan Cityliner (N 12XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)

85 mm 0730 514 410 WABCO 970 051 441 0

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3
Mercedes-Benz Tourismo II, Travego II
Setra S 417 HDH, S 431 DT

69,5 mm 9462 500 062 WABCO 970 150 001 0

Siłownik wspomagania sprzęgła
Ciśnienie robocze maks. 10 bar

Rysunek przedstawia 0730 514 057

Siłownik sprzęgła
Wersja wykonania elektroniczna

Pasuje do
 

Wersja 
wykonania

Nr zamówienia
 

Nr porównawczy
 

Volvo 
FH12/16, 
FM7/9/10/12

elektroniczna 3400 158 750 Knorr K015875N50

Siłownik sprzęgła
Wersja wykonania elektroniczna
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Ciecz robocza olej mineralny
Skok 70 mm
∅ tłoka 100 mm

Pasuje do Nr zamówienia Nr porównawczy

DAF XF105, XF95, CF85 II (2006-)│ 
Iveco Stralis II/III (Hi-Way), Trakker III (Hi-Land)│ 
MAN TGX (2013-), TGX, TGS, TGA, TGM (2013-), TGM, TGL
Irisbus Eurorider│
MAN Lion's Coach (R07/R08), Lion's Regio (R12)│
Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122/2011-),  
Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216)

3400 158 740 Knorr K015874N50

∅ zewnętrzne 32/36 mm
∅ otworu obrobionego 12 mm
Długość 160 mm
Odstęp otworów 134 mm
Ilość otworów 2
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Widełki  
wyłączające
Pasuje do Nr zamówienia

Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, 
Axor II/III

9460 008 453

DAF XF Euro 6 (2012-), CF85
Iveco Stralis III (Hi-Way)
MAN TGX (2013-), TGS,  
TGM (2013-), TGM
Irisbus Eurorider
MAN Lion's Coach (R07/R08),  
Lion's Regio (R12)
Mercedes-Benz Travego I (O 580)
Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner 
(N 1122/2011-), Starliner (N 52XX), 
Tourliner (N 2216)
Setra S 416 HDH, S 431 DT

5231 266 918

MAN TGX (2007-), TGS, TGA 5234 110 007

Widełki wysprzęglacza, wałek podpierający 
widełki
Łożyska w systemie wysprzęglającym powinny 
pracować bez żadnych oporów i luzu. Wytarte 
lub zużyte  łożyska w systemie wysprzęglającym 
prowadzą do wygięcia widełek i w konsekwencji 
do ślizgania się sprzęgła.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

Centralny wysprzęglik
Centralny wysprzęglik, podobnie jak inne 
elementy sprzęgła podlega naturalnemu 
zużyciu, które trudno jest ocenić jedynie 
optycznie. Dlatego zaleca się jego wymianę 
podczas naprawy. Podczas wymiany i 
odpowietrzania należy przestrzegać zaleceń 
producenta pojazdu. Hydrauliczne systemy 
wysprzęglające należy dokładnie wyczyścić 
przed montażem nowego wysprzęglika, a 
następnie napełnić je zgodnie z zaleceniami 
producenta pojazdu.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

Pasuje do
 

Wersja 
wykonania

Ciecz 
robocza

Nr zamówienia
 

Nr porównawczy
 

Mercedes-Benz Atego I/
II, Axor I/II, Unimog

z czujnikiem płyn  
hamulcowy

9305 175 710 LuK 510 0057 10

Mercedes-Benz Atego I/
II, Axor I/II

bez czujnika olej  
mineralny

9305 172 310 LuK 510 0123 10

Mercedes-Benz Atego I/
II, Axor I/II

z czujnikiem olej  
mineralny

9305 175 510 LuK 510 0155 10

MAN TGL z czujnikiem olej  
mineralny

9305 171 910 LuK 510 0119 10

Wyprzęgnik centralny

Rysunek przedstawia 
9460 008 453
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Podnośnik kanałowy
pneumatyczno-hydrauliczny
do zastosowania w kanale lub na podłodze warsztatu pod podnośnikiem, dzięki cylindrowi 
teleskopowemu idealny także do napraw skrzyni biegów, wbudowana ręczna pompka nożna do 
dokładnej regulacji, szybki i precyzyjny układ pneumatyczny z biegiem szybkim do podnoszenia i 
opuszczania, podwozie pod obciążeniem sprężyny zabezpiecza przed przypadkowymi ruchami przy 
podnoszeniu powyżej 800 kg, sterowanie czuwakowe i zawór bezpieczeństwa by zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo, można stosować do wszystkich tradycyjnych zadań związanych z podnoszeniem

Nośność 15 t
Wersja wykonania przemieszczający się po podłodze
∅ elementu mocującego 60 mm
Wysokość maks. 2206 mm
Wysokość min. 921 mm
Skok tłoka 1285 mm
∅ cylindra 60 mm
Ciśnienie robocze 12 bar
Zużycie powietrza 350 l/min
Płyta podstawowa 844 x 1004 mm

Nr zamówienia

5322 520 127

Podstawa skrzyni biegów
przechylna we wszystkich kierunkach +/- 10°, dla precyzyjnego 
montażu i demontażu skrzyń biegów, niezwykle płaska 
konstrukcja oferuje wiele możliwości zastosowania, wytrzymała 
konstrukcja zapewnia optymalną stabilność.

Nośność 1 t
∅ elementu mocującego 60 mm
Wymiar 542 x 385 mm

Zakres zastosowania
samochody osobowe i lekkie samochody ciężarowe
Skład zestawu
2 taśmy do napinania, 4 magnetyczne nakładki gumowe
Proszę podać w zamówieniu markę podnośnika kanałowego 
i średnicę elementu mocującego. Na żądanie modyfikacje z 
różnymi średnicami elementy mocującego!

Nr zamówienia

5322 520 122

Narzędzia do testowania
do koła zamachowego o podwójnej 
masie
Test można wykonać w pojeździe przy wymontowanym 
sprzęgle. Sprawdza się luz osiowy i kąt przyłożenia 
(przekręcenie drugiej tarczy w stosunku do pierwszej aż 
do napięcia sprężyny), uniwersalne zastosowanie, prosta 
obsługa, umożliwia czystą, profesjonalną i precyzyjną pracę
Zakres zastosowania
szybkie i profesjonalne sprawdzanie zużycia koła 
zamachowego o podwójnej masie

Nr zamówienia

9557 050 050

Nr zamówienia

9557 001 281

Wyposażenie
Czujnik zegarowy (zakres pomiaru 
0-10 mm, podziałka skali 0,01 mm)
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Przyrząd do centrowania sprzęgła
do samochodów ciężarowych ze sprzęgłami jedno- i dwutarczowymi
za pomocą zestawu trzpieni centrujących można wycentrować sprzęgło jedno- i dwutarczowe w 
samochodach ciężarowych i traktorach prawidłowo w stosunku do silnika

Trzpień rozmiaru 1 pasuje do piasty o średnicy wewnętrznej 36-45 mm
Trzpień rozmiaru 2 pasuje do piasty o średnicy wewnętrznej 42-52 mm

Skład zestawu Nr zamówienia

Tuleje centrujące o średnicy 20, 25, 27 i 30 mm 9501 557 043

Tuleje centrujące o średnicy 20, 25, 27 i 30 mm, trzpień centrujący wielkości 1 i 2, 
z walizką z tworzywa sztucznego

9501 557 044

opis Nr zamówienia

Trzpień centrujący Rozmiar 1, ∅ 36-44 mm 9557 069 610

Trzpień centrujący Rozmiar 2, ∅ 42-51 mm 9557 069 620

Tuleja centrująca, ∅ 20 mm 9557 702 298

Tuleja centrująca, ∅ 25 mm 9557 702 306

Tuleja centrująca, ∅ 27 mm 9557 702 314

Tuleja centrująca, ∅ 30 mm 9557 702 322

Walizeczka z tworzywa sztucznego 9515 570 856

Wyposażenie

Przyrząd do centrowania sprzęgła
do samochodów transportowych i samochodów ciężarowych
∅ piasty 24-26 mm

Nr zamówienia

9501 557 040

opis Nr zamówienia

Walizeczka z tworzywa sztucznego 9515 570 856

Wyposażenie

Przyrząd do centrowania sprzęgła
do ciężarówek, autobusów i  
transporterów ze sprzęgłem  
jedno-/dwutarczowym

Zakres zastosowania
do ciężarówek, autobusów i transporterów ze sprzęgłem 
jedno-/dwutarczowym
Skład zestawu
narzędzia do centrowania sprzęgła w ciężarówkach/autobusach, 
narzędzia do centrowania sprzęgła w transporterach, w walizce z 
tworzywa sztucznego

Nr zamówienia

9501 557 045

Centrowanie 
Tarcza sprzęgła, przed przykręceniem docisku, 
powinna zostać wycentrowana względem 
koła zamachowego przy pomocy trzpienia 
centrującego, który wprowadza się do łożyska 
pilotującego. W następnej kolejności należy 
przykręcić docisk do koła zamachowego, 
poprzez delikatne dokręcanie na zmianę każdej 
ze śrub. Należy przestrzegać zalecanego 
momentu dokręcającego. Obie części 
obudowy sprzęgła powinny także być idealnie 
wycentrowane. Podczas naprawy należy 
sprawdzić kołki lub otwory centrujące pod kątem 
zużycia. Podczas łączenia silnika ze skrzynią 
biegów należy zwrócić uwagę na idealne 
dopasowanie obu części oraz bardzo delikatnie 
wprowadzić wielowypust wałka sprzęgłowego  
do piasty tarczy sprzęgła.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

EUROPART
DoBRZe WIeDZIeć

umożliwia łatwe i szybkie centrowanie tarczy lub  
tarcz sprzęgła, centrowanie następuje poprzez łożysko 
poprzeczno-wzdłużne na wale korbowym
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Przyuczenie nowego sprzęgła
Do końcowego etapu naprawy sprzęgła w pojazdach ze 
zautomatyzowaną skrzynią biegów, należy przyuczanie 
nowego sprzęgła. Po wymianie sprzęgła, system elektroniczny 
nie rozpoznaje konkretnej pozycji sprzęgła. Prowadzi to 
do nieprawidłowego działania, które jest często mylnie 
interpretowane jako problem z rozłączaniem sprzęgła. 
Dlatego należy „nauczyć“ system nowych punktów załączania 
i rozłączania sprzęgła. Mamy tutaj do czynienia z tzw. 
„przyuczeniem sprzęgła“. „Przyuczenie skrzynie biegów“ 
(sprzęgła i biegów) ma miejsce tylko w przypadku wymiany 
całej skrzyni biegów. 
Ponieważ „proces przyuczania sprzęgła“ różni się w zależności 
od pojazdu, należy zastosować się do wskazówek zawartych 
w zestawie sprzęgła, lub dostarczonych przez producenta 
pojazdu.

© Schaeffler Automotive Aftermarket

Urządzenie diagnostyczne
APT08 Axone 4 ciężarówki/autobusy/przyczepy
-  kompletny i wielostronny interfejs przetwarzania danych i wyświetlania wskazań, wyposażony w 

połączenie z internetem
-  9,7“ TFT ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 x 768, wydajny procesor Intel Atom z pamięcią 

RAM 2 GB, Dysk twardy typu solid-state o pojemności 32 GB

Do bezprzewodowej łączności służy seryjnie montowane złącze Wi-Fi (W-LAN), pozwalające 
łączyć się z siecią warsztatu i ściągać dostępne aktualizacje, a przez bluetooth można prowadzić 
komunikację za pomocą dedykowanych poszczególnym naprawom interfejsów TEXA. 
Wyposażony w kamerę VGA, przydatną do rejestracji i zapisu w pamięci różnych etapów prac i 
praktyczną przy zamawianiu części zamiennych oraz korzystania z pomocy wizualnej. 
Urządzenie zaprojektowano specjalnie z myślą o łączeniu przez bluetooth z interfejsem TEXA. 
Jest ono w stanie komunikować się ze wszystkimi innymi urządzeniami TEXA w zakresie 
tradycyjnych pomiarów (test UNI i test Twin) jak również podczas diagnostyki on-board (OBD 
MATRIX i OBD Log). W razie potrzeby dozwolone jest równoczesne i kombinowane korzystanie 
z 2 urządzeń.

AXONE 4 może być wyposażony w moduł HSDPA, umożliwiający szybkie połączenie 
telefoniczne (za pośrednictwem internetu) z serwerami TEXA, aby można było dokonać 
aktualizacji oraz połączeń z funkcją wyszukiwania także poza własnym warsztatem.

Temperatura robocza od 0 do +50 °C
Rodzaj ochrony IP65
Wymiar 240 x 180 x 45 mm

Skład zestawu
Moduły Wi-Fi i Bluetooth, bateria litowa, port dokowania mini, oprogramowanie IDC4 PLUS 
Premium i podręcznik
Navigator TXTS złącze diagnostyczne PASS-THRU do pojazdów z gniazdem OBD

Nr zamówienia

9539 003 625

opis Nr zamówienia

Zestaw wyposażenia, Zasilanie elektryczne i przewód adaptera Truck,  
nowy, do TXTs

9539 003 382

Stacja przyłączowa na stół i wózek transportowy 9539 003 670

Walizka 9539 003 673

Rama ochronna 9539 003 015

Wyposażenie

EUROPART
DoBRZe WIeDZIeć

Nie u wszystkich producentów pojazdów (np. nie u MAN'a 
i Volvo) można tę kalibrację wykonać ręcznie, możliwe jest 
to tylko z użyciem urządzenia diagnostycznego. Oprócz 
oryginalnego urządzania producenta, także przeznaczone 
do obsługi wielu marek urządzenia diagnostyczne 
firmy TEXA oferują między innymi możliwość kalibracji. 
Ponadto np. w pojazdach Mercedes-Benz można dokonać 
przeprogramowania ze sprzęgła jednotarczowego na 
dwutarczowe. Jest to jednak jedna z wielu funkcji nastawczych 
i diagnostycznych, jakimi dysponują urządzania diagnostyczne 
TEXA przeznaczone do pojazdów użytkowych.

© TEXA Deutschland GmbH
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Ściągacz
do wałka włączania sprzęgła
do wyciągania wałka włączania sprzęgła, konieczne przy 
wymontowywaniu skrzyni biegów, np. w razie wymiany sprzęgła 
lub naprawy skrzyni biegów
Zakres zastosowania
Pojazdy ze sprzęgłem odciąganym

Pasuje do Nr zamówienia

Fiat Ducato (1994-) 9557 201 530

Sworzeń do demontażu
do łożysk wyciskowych
Zakres zastosowania
Pojazdy ze sprzęgłem odciąganym

Nr zamówienia

9557 201 555

Kątomierz do  
dokręcania
umożliwia dokładne dokręcenie śrub i nakrętek odpowiednim 
momentem obrotowym i kątem za pomocą klucza 
dynamometrycznego 1/2"

Nr zamówienia

9574 090 302

Urządzenie do konserwacji hamulców
W urządzeniach tych wykorzystywany jest pulsujący prąd cieczy. Przerywane ruchy prądu cieczy 
zapewniają usunięcie nawet najmniejszych pęcherzyków powietrznych w układzie hamulcowym/
sprzęgła. Elektroniczne wyłączenie końcowe zapobiega przedostaniu się powietrza do układu.

Wersja wykonania bezstopniowo regulowane ciśnienie robocze
Pojemność 5 l

Skład zestawu
bez pojemnika na ciecz

Typ Ciecz robocza Rys. Nr zamówienia

VARIO 5 II, wraz zadapterem standardowym  
nr 20 do pojazdów europejskich

DOT 1 9539 500 035

VARIO 5 MO, wraz z przyłączem sprzęgłowym  
nr 67 MO

Olej mineralny 
(Pentosin)

2 9539 500 036

Urządzenie do konserwacji  
hamulców
Vario 5-20 Mo
Obsługa jednoosobowa, inteligentna technika 
z automatycznymi mechanizmami kontrolnymi, 
dostosowane do hydraulicznych sprzęgieł i 
układów przełączających, zakres regulacji ciśnienia 
jest ustawiany bezstopniowo, z elektronicznym 
wyłączeniem końcowym

Obszar wydruku 0-3,5 bar
Zakres temperatury od 0 do 45 °C
Długość węża napełniającego 3,5 m
Długość kabla sieciowego 5 m
Zasilanie prądem 230-60 V

Nr zamówienia

9539 500 045

Zestaw narzędzi  
montażowych
do sprzęgła/koła zamachowego
Zakres zastosowania
sprzęgło LuK SAC
Skład zestawu
z walizką

Nr zamówienia Nr porównawczy

2300 005 808 LuK 400 0237 10

Rys. 1

Rys. 2
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Zestaw wyposażenia
Nr. 98 Mo, do urządzenia do konserwacji 
hamulców VARIo 5 Mo
Skład zestawu
Adapter, 3 węże, butelka odpowietrzacza

Pasuje do Wersja wykonania Nr zamówienia

MAN TGA 5-częściowy 9539 500 047

Zestaw wyposażenia
Nr 102 Mo, do urządzenia do konserwacji hamulców VARIo 5 Mo
do napełniania i odpowietrzania sprzęgła i układu przełączającego

Skład zestawu
2 adaptery, 3 węże, kanister

Pasuje do Wersja wykonania Nr zamówienia

Mercedes-Benz Actros MP2, Axor, Atego 6-częściowy 9539 500 048

olej hydrauliczny
Divinol Zentralhydraulikfluid S (płyn do 
centralnego układu hydraulicznego)
Kolor zielony

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

1 l Butelka 9909 028 360

Płyn hamulcowy
DoT 4
wysokogatunkowy, syntetyczny płyn hamulcowy, specjalnie 
opracowany do zastosowania w układach hamulcowych 
z hamulcami bębnowymi lub tarczowymi, przeznaczony 
do wszystkich hydraulicznych układów hamulcowych i 
sprzęgłowych w pojazdach samochodowych z wyjątkiem układów 
eksploatowanych przy użyciu oleju mineralnego, możliwość 
mieszania z wszystkimi płynami hamulcowymi, które spełniają te 
same przepisy
Specyfikacja odpowiada: FMVSS 116 DOT 4 (Federal Motor 
Vehicle Safety Standard), SAE J 1703, ISO 4925

Temperatura wrzenia na mokro 170 °C
Punkt wrzenia na sucho 260 °C

Również przeznaczony do pojazdów z ABS.

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

250 ml Butelka 9785 000 014

1 l Butelka 9785 000 015

5 l Kanister 9785 000 016

20 l Kanister 9785 000 017

60 l Beczka 9785 000 018
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Informacje 
techniczne

Podczas analizy usterek w układzie sprzęgła jak i przy diagnozowaniu oraz 
usuwaniu uszkodzeń, w celu dokonania właściwej naprawy, powinny być 
zachowane właściwe kryteria jak i kolejność działań. Powinno się zachować 
następującą kolejność działań:

1. określenie objawów wadliwej pracy sprzęgła
2. Zlokalizowanie usterki
3. Diagnoza uszkodzeń
4. eliminacja przyczyny jak i samej usterki

Objawy wadliwej pracy sprzęgła dają podstawy 
do zlokalizowania usterki. Wzrokowa ocena 
jeszcze zamontowanej jak i zdemontowanej części 
sprzęgła pozwala na właściwą analizę ewent. 
uszkodzeń i prowadzi w rezultacie do naprawy lub 
wymiany wadliwego elementu w układzie sprzęgła.

określenie objawów wadliwej pracy sprzęgła
W celu naprawy powstałej usterki konieczne jest 
właściwe określenie objawów jego wadliwej pracy. 
W przypadku systemu sprzęgła możliwe przyczyny 
wadliwej pracy da się policzyć „na palcach jednej 
ręki“. Dlatego powinne one być zawsze punktem 
wyjściowym dla ewentualnej diagnostyki.

Rozróżniamy pięć charakterystycznych 
objawów wadliwej pracy sprzęgła:

– Sprzęgło nie rozłącza
– Sprzęgło ślizga się 
– Sprzęgło szarpie
– Sprzęgło głośno pracuje
– Sprzęgło „ciężko pracuje“

Zlokalizowanie usterki
W wyniku jednoznacznego określenia objawów 
wadliwej pracy sprzęgła, miejsce występowania 
usterki zostaje zawężone do niewielkiego obszaru. 
Często jednak popełniany jest dość istotny błąd, 
polegający na natychmiastowym rozpoczęciu 
demontażu sprzęgła, co w większości przypadków 
pociąga za sobą spory nakład pracy. W wielu 
wypadkach, co nie jest takie pracochłonne a o 
czym się zwykle zapomina, warto skontrolować 
elementy współpracujące ze sprzęgłem z jego 
otoczenia i przeanalizować warunki eksploatacji, 
np. system wysprzęglajacy. Przyczyny wadliwej 
pracy elementów składowych systemu sprzęgła 
nie są najczęściej spowodowane usterką samego 
sprzęgła. Przy dokładnym badaniu może okazać 
się, że wiele zewnętrznych czynników wpływa na 
wadliwą pracę sprzęgła.

Diagnoza i przyczyny uszkodzeń 
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Przyczyna
-  Przed montażem nie została skontrolowana wartość bicia bocznego 

tarczy (max. dopuszczalna - 0,5 mm)
- Uszkodzenie w czasie transportu
- Błąd montażu
>  Podczas łączenia silnika ze skrzynią biegów tarcza sprzęgła uległa 

deformacji
> Silnik lub skrzynia biegów zostały opuszczone podczas montażu

objawy:
Sprzęgło nie rozłącza

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła

Bicie boczne tarczy sprzęgła (bicie boczne/zdeformowany 
nośnik okładzin tarczy)

Przyczyna
-  Uszkodzone łożysko pilotujące wałka sprzęgłowego 

lub jego brak
- Przesunięcie osiowe lub równoległe skrzynia biegów 
- silnik
- Uszkodzone łożyskowanie wałka sprzęgłowego
- Uszkodzenia w wyniku drgań
- Zużyty wielowypust wałka sprzęgłowego

objawy:
Sprzęgło głośno pracuje

Rozwiązanie:
Należy sprawdzić i ewent. wymienić łożysko pilotujące
Sprawdzić łożyskowanie wałków skrzyni biegów
Wymiana sprzęgła

Ścięty profil piasty tarczy

Tarcza sprzęgła

Przyczyna
- Błąd montażu
>  Wałek sprzęgłowy został na siłę wprowadzony w 

profil zębaty piasty tarczy sprzęgła (Tarcza nie 
została wycentrowana podczas montażu)

- Zamontowano niewłaściwą tarczę

objawy:
Sprzęgło nie rozłącza, ponieważ tarcza sprzęgła 
nie może swobodnie poruszać się po wałku 
sprzęgłowym. 

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła
Należy sprawdzić wałek sprzęgłow

Uszkodzony profil zębaty piasty

Przyczyna
- Koło zamachowe nie wymienione na nowe
- Nie przetoczona powierzchnia koła zamachowego
> Rysy na kole zamachowym odwzorowały się na okładzinie 

objawy:
Sprzęgło szarpie

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła i koła zamachowego

Rysy na okładzinie od strony koła zamachowego
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Przyczyna
- Nadmiar smaru na piaście tarczy
> nadmiar smaru nie usunięty podczas montażu
- Wadliwy uszczelniacz

objawy:
Sprzęgło ślizga się

Rozwiązanie:
Należy wymienić uszczelniacz, wyczyścić 
części, ewent. wymienić sprzęgło

Przyczyna
- Zbyt wysoka temperatura pracy spowodowana:
> Błędną eksploatacją (jazda na półsprzęgle) 
>  Nieszczelny pierścień uszczelniający wałka 

sprzęgłowego/ wału korbowego

objawy:
Sprzęgło ślizga się

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła
Wymiana uszczelnienia

olej/smar na okładzinieZwęglona okładzina

Ślady przegrzania na docisku, spalone 
okładziny

Przyczyna
- Zbyt wysoka temperatura pracy spowodowana:
>  Błędną eksploatacją (jazda na półsprzęgle 

podczas ruszania i zmiany biegów)
-  ciężka praca systemu wysprzęglajacego lub jego 

usterka
-  przekroczenie dopuszczalnych parametrów 

zużycia tarczy sprzęgła 

objawy:
Sprzęgło ślizga się

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła 
Należy sprawdzić koło zamachowe i system 
wysprzęglajacy

Przyczyna
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej, 
tarczy sprzęgła, skutkujące powstaniem 
rozrywającej siły odśrodkowej, działającej na 
okładzinę. Zjawisko to pojawia się, kiedy obroty 
wałka sprzęgłowego znacznie przekraczają 
wartość dopuszczalną dla aktualnie włączonego 
biegu. Do uszkodzenia dochodzi niezależnie od 
obrotów silnika. W tym przypadku najważniejsza 
jest prędkość obrotowa wałka głównego. 

objawy:
Sprzęgło nie rozłącza

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła

Zerwanie okładzin tarczy

Tarcza sprzęgła
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Przyczyna
- Zużycie okładzin
> Dalsza eksploatacja pojazdu pomimo szarpania sprzęgła
- Błędna eksploatacja
> Jazda na półsprzęgle 
- Niewłaściwe sprzęgło
- Wadliwy układ wysprzęglający

objawy:
Sprzęgło ślizga się

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła, należy sprawdzić koło zamachowe

Zużycie okładziny do poziomu nitów

Przyczyna
- Błąd montażu
> Tarcza odwrotnie zamontowana
- Niewłaściwa tarcza lub sprzęgło

objawy:
Sprzęgło nie rozłącza, głośno pracuje

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła, należy zwrócić uwagę na 
poprawność montażu

Ślady tarcia na tłumiku drgań

Przyczyna
- Błędna eksploatacja
>  Tłumik drgań uległ uszkodzeniu w wyniku długotrwałej jazdyz włączonym 

wysokim biegiem przy  niskiej  prędkości  pojazdu ( dławienie silnika)
- Wadliwy system wysprzęglający
- Niewłaściwa tarcza sprzęgła

objawy:
Sprzęgło głośno pracuje

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła, kontrola koła zamachowego
Wymiana uszkodzonych elementów układu wysprzęglającego

Zniszczone gniazda tłumików drgań

Przyczyna
- Brak smarowania na wałku sprzęgłowym

objawy:
Sprzęgło szarpie, nie rozłącza poprawnie

Rozwiązanie:
Oczyścić wielowpust piasty z rdzy i nasmarować, 
ewent. wymienić sprzęgło

Rdza na wielowpuście piasty

Tarcza sprzęgła
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Docisk

Przyczyna
-  Przegrzanie docisku w długiego poślizgu okładzin 

(błędna eksploatacja)
- Ciężka praca układu wysprzęglającego
- Uszkodzony siłownik

objawy:
Sprzęgło ślizga się

Rozwiązanie
Wymiana sprzęgła, ewent. koła zamachowego i 
siłownika

Pęknięty płyta dociskająca

Przyczyna
- Luz w układzie napędowym
- Błędna eksploatacja
> Gwałtowne załączenie złego biegu
>  podczas uruchamiania silnika przez holowanie 

(włączony niski bieg i gwałtowne puszczenie 
pedału sprzęgła)

objawy:
Sprzęgło nie rozłącza

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła, kontrola układu napędowego

Pęknięta sprężyna styczna

Przyczyna
- Brak wstępnego naprężenia łożyska na docisku

objawy:
Sprzęgło szarpie, ślizga się, głośno pracuje

Rozwiązanie:
Kontrola systemu wysprzęglajacego (sprężyna 
wstępnego naprężenia)

Wytarte końcówki sprężyny talerzowej

Przyczyna
- Upadek sprzęgła
- Uszkodzenie w transporcie

objawy:
Sprzęgło nie rozłącza

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła

Pęknięta dźwignia
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Przyczyna
- Usterka systemy wysprzęglającego
> Uszkodzona tuleja prowadząca
>  Uszkodzone ułożyskowanie widełek 

wysprzęglających

objawy:
Sprzęgło głośno pracuje

Rozwiązanie:
Wymiana uszkodzonych części 

System wysprzęglający/Wałek sprzęgłowy

Zużyte widełki wysprzęglajace

Przyczyna
- Zużyte widełki
> Zużyta tuleja prowadząca
> Zużyte ułożyskowanie widełek wysprzęglających

objawy:
Sprzęgło głośno pracuje

Rozwiązanie:
Kontrola systemu wysprzęglającego, wymiana uszkodzonych części

Zużyte miejsce podparcia widełek na obudowie łożyska

Przyczyna
- Zużyte ułożyskowanie widełek wysprzęglających

objawy:
Sprzęgło szarpie

Rozwiązanie:
Kontrola wałka widełek lub ewent. wymiana
Kontrola łożyska wysprzęglającego

Ciężka praca wałka widełek 
wysprzęglających

Przyczyna
- Wałek sprzęgłowy nie nasmarowany/nie wymieniony na nowy
> Tarcza sprzęgła blokuje się na wielowypuście i może  nie rozłączać 

objawy:
Sprzęgło szarpie

Rozwiązanie:
Kontrola, ewent. wymiana wałka sprzęgłowego
Kontrola, ewent. wymiana sprzęgła

Zużyty wałek sprzęgłowy
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Przyczyna
- Zbyt wysoka temperatura pracy spowodowana:
> Błędną eksploatacją (jazda na półsprzęgle)
>  Koło zamachowe nie przetoczone /nie 

wymienione na nowe 

objawy:
Sprzęgło szarpie

Rozwiązanie:
Wymiana sprzęgła i koła zamachowego

Koło zamachowe

Ślady przegrzania i rysy na kole  
zamachowym

Przyczyna
- Błąd montażu
> Niepoprawne centrowanie
> Nierównomiernie dokręcone śruby mocujące

objawy:
Sprzęgło nie rozłącza

Rozwiązanie:
Wymiana koła zamachowego

Pęknięty kołnierz centrujący koła  
zamachowego

eURoPART® – solidna 
marka

EUROPART oferuje oprócz znanych 
marek producentów solidny program 
pod własną marką, liczący 6 500 
artykułów, z różnych asortymentów 
EUROPART.

Państwa korzyści:
■ Najwyższe standardy jakości
■ dostępność w 230 punktach w 27 krajach
■ zwiększenie konkurencyjności
■ spójny pakiet serwisowy

EUROPART
DoBRZe WIeDZIeć
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Przyczyna nie musi zawsze być spowodowana usterką samego sprzęgła. Często przyczyną jest usterka 
w układzie wysprzęglającym lub uszkodzone łożysko pilotujące. Dodatkowo częstą przyczyną jest 
nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących montażu.

Sprzęgło nie rozłącza

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Wygięte sprężyny styczne Upadek docisku sprzęgła 
Bicie boczne

Wymienić tarczę dociskową sprzęgła
Sprawdzić układ napędowy

Wygięta obudowa Nie zastosowano trzpieni centrujących
Błąd montażu
Uszkodzenie w transporcie

Wymienić tarczę dociskową sprzęgła

Bicie boczne tarczy sprzęgła Uszkodzenie w transporcie/niewłaściwe składowanie (bicie 
boczne max 0,5 mm)

Wyregulować lub wymienić tarczę sprzęgła

Ślady korozji na okładzinie Pojazd nieużywany przez dłuższy czas (duża wilgotność 
powietrza)

Oczyścić zardzewiałe elementy 
(razem z powierzchnią okładzin)

Przywieranie materiału okładzin Zanieczyszczenie smarem lub olejem Wymiana tarczy sprzęgła/uszczelnianie okolicy sprzęgła

Tarcza blokuje się na wałku 
sprzęgłowym

Uszkodzony profil wielowpustu 
Przerdzewiała piasta 
Niewłaściwy smar 
Wybity profil wałka lub piasty

Obróbka profilu piasty
Zapewnić swobodę ruchu, nasmarować
Stosować smar nie zawierający fazy stałej
Wymienić tarczę sprzęgła lub wałek przekładni albo oba te elementy

Niewłaściwy wymiar tarczy sprzęgła Zamontowano złą tarczę Zamontować właściwą część

Uszkodzony tłumik drgań Odwrotnie zamontowana tarcza sprzęgła lub niewłaściwa tarcza Poprawnie zamontować właściwą tarczę sprzęgła

Zużyta tuleja prowadząca Zamontowano niewłaściwe łożysko wysprzęglające
Źle dobrane części
Brak smarowania (para metal – metal)

Wymienić
Zamontować właściwe części 
Nasmarować

Uszkodzone łożysko pilotujące Zużycie eksploatacyjne
Przesunięcie osiowe lub równoległe pomiędzy silnikiem a 
skrzynią biegów

Wymienić

Niedostateczny skok łożyska 
wysprzęglajacego

Powietrze w układzie hydraulicznym
Usterka pompy/siłownika regulującego

Odpowietrzyć
Wymienić uszkodzone części i odpowietrzyć

Przegląd możliwych 
przyczyn uszkodzeń

Przedstawione poniżej przyczyny awarii oraz 
pomoc w ich rozwiązaniu podzielone zostały 
według podstawowych objawów uszkodzeń 

sprzęgła

Nie osiowa praca siłownika, niesprawne łożysko pilotujące lub nie wycentrowany wałek sprzęgłowy to 
częste przyczyny świszczącej pracy sprzęgła. W przypadku zamontowania tarczy sprzęgła z tłumikiem 
drań wstępnych, mogą występować odgłosy stukania. Nie mają one jednak negatywnego wpływu 
na poprawne działanie tarczy sprzęgła. Odwrotny montaż tarczy sprzęgła lub montaż niewłaściwych 
elementów mogą także powodować głośną pracę sprzęgła.

Sprzęgło głośno pracuje

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Wibracje przy włączonym silniku Niewyważone sprzęgło (np. błąd montażu/uszkodzenie w transporcie) Wymienić docisk i/lub tarczę sprzęgła

Niewłaściwa tarcza sprzęgła Tłumik drgań nie pasuje do pojazdu Zamontować właściwą tarczę

Uszkodzony tłumik drgań Zamontowano złą tarczę
Luz w układzie napędowym (przeguby wałów)
Niewłaściwa eksploatacja (np. zbyt niskie prędkości obrotowe)

Zamontować właściwą tarczę
Naprawić układ napędowy 

Uszkodzone łożysko wyciskowe Utrata smaru w wyniku przegrzania
Usterka układu napędowego

Wymienić łożysko wyciskowe
Naprawić układ napędowy

Uszkodzone łożysko pilotujące Brak lub uszkodzone Wymienić łożysko

Wytarte końcówki sprężyny talerzowej Brak wstępnego naprężenia łożyska na docisku (uszkodzony siłownik) Wymienić siłownik
Wymienić sprzęgło
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Oprócz usterki tarczy sprzęgła i docisku, mogą być inne przyczyny ślizgania się sprzęgła. Często 
przyczyną jest niesprawny system wysprzęglający. Dodatkowo ślizganie się sprzęgła może powodować 
źle przetoczone koło zamachowe lub montaż niewłaściwego sprzęgła.

Sprzęgło ślizga się

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Przegrzane płyty docisku Przegrzanie elementów (np. jazda na tzw. półpsprzęgle)
Źle dobrane elementy
Pęknięta sprężyna talerzowa
Zaolejone okładziny

Wymienić sprzęgło
Wymienić uszczelniacz

Zużyte okładziny tarczy Zużycie eksploatacyjne
Jazda na tzw. półsprzęgle 
Zbyt mała siła docisku (źle dobrane sprzęgło)

Wymienić sprzęgło

Zaolejone/zatłuszczone okładziny tarczy Nieszczelność uszczelniacza wałka (Silnik/skrzynia biegów)
Zbyt dużo smaru na wielowpuście tarczy
Wypływ smaru z łożyska wyciskowego (przegrzanie)

Wymienić uszczelniacze 
Wymienić sprzęgło

Rysy na  powierzchni ciernej koła zamachowego Rysy na kole zamachowym Przetoczyć lub wymienić koło zamachowe

Nieprawidłowa głębokość koła zamachowego  
(nie dotyczy stożkowatościi)

Brak korekty grubości koła w miejscu styku z dociskiem po 
uprzednim przetoczeniu

Skorygować powierzchnię do montażu docisku 
Wymienić koło zamachowe

Zużyta tuleja prowadząca łożyska Niewłaściwe smarowanie łożyska wyciskowego  lub brak 
smarowania (Tylko w przypadku tulei wykonanej z metalu)

Wymienić tuleję prowadzącą 
Poprawnie nasmarować

Sprzęgło ciężko pracuje Zużyte łożyskowanie
Nienasmarowane ułożyskowanie
Zużyta tuleja prowadząca

Wymienić tulejki centrujące 
Nasmarować

Uszkodzone łożysko silnika lub niedokładne ustawienie silnika podczas montażu mogą powodować 
niewłaściwą pracę sprzęgła. Montaż niewłaściwego sprzęgła także może powodować szarpanie 
sprzęgła. 

Sprzęgło szarpie

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Tarcza docisku nierównomiernie przylega  
do tarczy sprzęgłowej

Wygięte sprężyny styczne Wymienić docisk na nowy

Zaolejona okładzina Uszkodzony uszczelniacz wałka (Silnik/skrzynia biegów)
Zbyt dużo smaru na profilu piasty
Wypływ smaru z łożyska wyciskowego (przegrzanie)

Wymienić uszczelniacze i tarczę sprzęgła 
Wymienić tarczę sprzęgła
Wymienić łożysko

Niewłaściwa tarcza sprzęgła Zamontować właściwą tarczę sprzęgła

Sprzęgło ciężko pracuje Zużyte łożyskowanie
Nienasmarowane ułożyskowanie
Zużyta tuleja prowadząca 
Uszkodzony siłownik/pompa

Wymienić zużyte lub uszkodzone części

Powietrze w układzie hydraulicznym sprzęgła Nieszczelny/uszkodzony system hydrauliczny Wymienić uszkodzone części i odpowietrzyć układ 
zgodnie z zaleceniami producenta

Zużyta tuleja prowadząca Brak smaru bądź źle nasmarowana Wymienić tulejkę/zastosować odpowiedni smar

Zawieszenie silnika lub skrzyni biegów Złe lub uszkodzone zawieszenie Naprawić lub wymienić

Uszkodzone łożysko pilotujące Przesunięcie osiowe równoległe pomiędzy silnikiem  
a skrzynią biegów

Wymienić łożysko pilotujące
Sprawdzić centrowanie pomiędzy silnikiem i skrzynią 
biegów 

W tym przypadku rzadko przyczyną są tarcza sprzęgła, docisk, czy koło zamachowe. Usterka często 
dotyczy układu wysprzęglajacego i współpracujących z nim elementów, jak np. łożysko wysprzęglające, 
wałek wysprzęglający, czy też tuleja prowadząca.

Sprzęgło ciężko pracuje

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Źle dobrany docisk Zbyt duża siła wymagana do wysprzęglania Zamontować właściwy docisk

Zużyta tulejka prowadząca Wżery na łożysku wyciskowym 
Zły dobór elementów
Brak smaru
Użyto złego smaru

Wymienić
Dobrać właściwe elementy
Nasmarować
Stosować smar bez elementów 
stałych

Wypracowane łożyskowanie wałka widełek Wżery na łożysku wyciskowym 
Zły dobór elementów Brak smaru
Użyto złego smaru

Wymienić
Nasmarować

Zużyta linka sprzęgła Zużycie
Wadliwy montaż

Wymienić
Poprawnie zamontować
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Typ pojazdu:  Mercedes-Benz Actros MP2, Axor (außer GE2)
Modele: 930, 932, 933, 934
 ze skrzynią biegów 715.5
 z wyłączeniem typu GE2
 Elektroniczne sterowanie napędu II 
 944, 950, 952, 953, 954, 957
 ze skrzynią biegów 715.5

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów może wystąpić problem z rozłączaniem sprzęgła z 
powodu ciężko pracującego lub blokującego się tłoka.

Naprawa może zostać wykonana przy użyciu zestawów naprawczych oferowanych przez producenta 
pojazdu. Wybór zestawu należy uzależnić od zastosowanego płynu hydraulicznego.

W przypadku pojazdów ze skrzynią biegów typu G 39, po wykonaniu naprawy, należy dodatkowo 
uszczelnić pokrywę obudowy sprzęgła.

Uwaga:Systemy sprzęgła wypełnione płynem hydraulicznym Pentosin można rozpoznać po zielonej 
pokrywie zbiorniczka wyrównawczego.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Usterka układu sprzęgła: Nieprawidłowa praca 
wspomagania sprzęgła

Zestaw naprawczy układu hydraulicznego sprzęgła z płynem 
hydraulicznym DOT4

Serwis-Info

Typ pojazdu:  MAN TGX, TGA, TGS 
Neoplan Cityliner, Tourliner, Trendliner

W pojazdach wymienionych powyżej, podczas wymiany sprzęgła mogą pojawić się wycieki z 
siłownika sprzęgła (OE nr .: 81.30725.6084).

Jest to spowodowane niekorzystną kombinacją tolerancji płyty dociskowej, tarczy sprzęgła oraz 
koła zamachowego. Wycieki następują gdyż trzpień siłownika przekracza dopuszczalny skok. 
Uszczelnienie nie jest wstanie utrzymać ciśnienia i płyn wycieka poprzez zawór odpowietrznika.

Jedynym rozwiązaniem problemu jest zamontowanie zmodyfikowanego siłownika z wydłużonym 
trzpieniem. Jest on dostępny w katalogu części zamiennych  producenta samochodu pod numerem 
81.30725.6116.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Wycieki z układu wysprzęglania

Zdjęcie 1: Siłownik sprzęgła z zmodyfikowanym trzpieniem  
(nr kat. 81.30725.6116)
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Producent: Mercedes
Modele: Actros MP 2 (2003 – 2008)
 Actros MP 3 (2008 – xxxx)
Typ:  932, 933, 934
 z kodem (GE2)
 EDC II (Electronic Drive Control)
 930,932, 933, 934, 940, 944
 z kodem GE3
 Mercedes PowerShift
 930, 932, 933, 934
 z kodem (GE7)
 ze skrzynią 715.xxx
 Mercedes PowerShift 2

W wymienionych powyżej pojazdach, może podczas eksploatacji dojść do szarpania sprzęgła.
Przyczyną takiego stanu może być niewłaściwe wyregulowanie siłownika sprzęgła.
Podczas diagnozy należy w pierwszej kolejności sprawdzić stan wyregulowania trzpienia siłownika.
W tym celu należy skorzystać z instrukcji fabrycznej producenta pojazdu.

Sposób regulacji:
• trzpień wypiąć z dźwigni wysprzęglającej, poluzować nakrętkę kontrującą i ponownie założyć;
• zamontować przymiar (fot. 2 z lewej);
• obracając trzpieniem dosunąć jego końcówkę do przymiaru (fot. 1 po prawej);
• zdemontować przymiar;
• wypiąć trzpień, dokręcić nakrętkę kontrującą;
• ponownie zamontować trzpień.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Szarpanie sprzęgła: Niewłaściwa regulacja siłownika 
sprzęgła może być przyczyną usterki

Fot. 2: Ustawienia fabryczne (nr art.: 930 589 00 23 00)

Oprócz przeniesienia momentu obrotowego silnika zadaniem tarczy sprzęgła jest tłumienie 
drgań skrętnych silnika tak aby nie przenosiły się one na układ napędowy, a także zapewnienie 
bezproblemowego ruszania oraz szybkiego przełączania biegów.

Aby sprostać tym wymaganiom, tarcze sprzęgła wyposażane są m.in. w tłumiki drgań.

Obecnie stosuje się najczęściej tłumiki drgań z ośmioma symetrycznie umiejscowionymi sprężynami 
śrubowymi naciskowymi. Sprężyny te są różnej sztywności i stanowią główny stopień tłumienia.

Tarcze sprzęgła marki LuK wyposażone są przeważnie w 6 sprężyn. Są one dłuższe niż w przypadku 
zastosowania 8 sprężyn i umożliwiają większe kąty skrętu, dzięki czemu zmniejszeniu ulega napięcie 
a zwiększeniu wydajność tłumienia. 

W celu zwiększenia wydajności tłumika drgań skrętnych stosuje się tłumik wstępny. Skład on 
się z mniejszych sprężyn oraz elementu ciernego. Sposób działania jest zbliżony do głównego 
tłumika drgań, różnica polega na zastosowaniu sprężyn o mniejszej sztywności. Takie rozwiązanie, 
także podczas pracy silnika na biegu jałowym, gwarantuje tłumienie drgań silnika oraz zapobiega 
ewentualnej głośnej pracy skrzyń biegów.

System tłumienia wyposażony jest także w pływającą  piastę, która umożliwia kompensację 
przesunięć osiowych między wałem korbowym silnika a wałem sprzęgłowym skrzyni biegów. 

Stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Tarcza sprzęgła z nową predamper: 6-Wiosna-
Przepustnice z predamper o większej pojemności

Fot. 1: Długość trzpienia siłownika 
jest regulowana

Tłumik drgań skrętnych z tłumikiem wstępnym w przekroju.
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Producent: Iveco
Modele: Stralis AT/AD
 Eurotronic Automated Getriebe

W wymienionych powyżej pojazdach, siłownik sprzęgła wyposażono w moduł automatycznej 
kompensacji zużycia okładzin tarczy. 

W związku z tym przy wymianie sprzęgła i/lub siłownika, konieczna jest regulacja długości trzpienia.

Sposób regulacji:
- po wymontowaniu siłownika, dźwignię wysprzęglającą dosunąć całkowicie do sprzęgła;
- zmierzyć odcinek A pomiędzy dnem otworu w dźwigni a powierzchnią oparcia siłownika (rys. 1);
- wyjąć całkowicie trzpień z siłownika;
- wykręcić śrubę odpowietrznika w siłowniku, co pozwoli sprężynie całkowicie wypchnąć tłoczysko;
- zmierzyć odcinek B pomiędzy powierzchnią siłownika a krawędzią tulei stożkowej, oraz głębokość 
C tej tulei (rys. 1);

Długość L trzpienia siłownika wyliczyć ze wzoru:

L = A – (B – C) + D

A, B i C to pomierzone odcinki. Wartość D opisuje 
maksymalny skok siłownika, czyli 33 mm.
Jeżeli zmierzona długość trzpienia różni się 
od wyliczonej ze wzoru, to należy dokładnie ją 
wyregulować, przez poluzowanie śruby kontrującej 
(4) i obrót główki (3) wraz z trzpieniem (5), aż żądana 
długość zostanie osiągnięta (rys. 1).
Następnie dokręcić nakrętkę kontrującą momentem 52 
Nm i wsunąć trzpień w tuleję siłownika.

Należy stosować się do zaleceń producenta 
pojazdu!

Problemy z włączaniem biegów po wymianie sprzęgła: 
popychacz musi być dostosowana po remoncie

Długość trzpienia można wyliczyć na 
podstawie pomiarów cząstkowych

Do optymalnego działania systemu wysprzęglającego, należy również lekkie przesuwanie łożyska 
oporowego. Kluczowe jest tutaj tarcie, występujące pomiędzy łożyskiem a tuleją prowadzącą.

Należy zwrócić uwagę, że tuleje mogą być wykonane z tworzywa sztucznego jak również z metalu.
Z uwagi na różne warianty zestawienia współpracujących ze sobą materiałów, w praktyce 
obowiązuje następująca zasada:
• Jeżeli obie powierzchnie wykonane są z metalu, konieczna jest ich nasmarowanie!
•  Tuleje prowadzące wykonane z tworzywa (fot.), pokryte są ultra cienką warstwą poślizgową. Zatem 

ich smarowanie jest niedozwolone! 

Wskazówka:
W celu uniknięcia doboru niewłaściwego smaru, zalecamy stosowanie Castrol Olista Longtime.

Stosować się do zaleceń producenta pojazdu

Smarowanie układu wysprzęglania: Łożysko 
wysprzęglające i tuleja prowadząca nie zawsze 
podlegają nasmarowaniu

Smarowanie łożyska oporowego z plastikową tuleją jest 
niedozwolone

Serwis-Info

www.europart.net

www.europart.net

EUROPART oferuje zintegrowane rozwiązanie dla warsztatów upraszczające 
procedury zakupów, monitorowania stanów magazynowych, prowadzenia napraw i 
organizacji:

■  Bezpieczna i pewna identyfikacja, wyszukiwanie i przyporządkowywanie  
części zamiennych i wyposażenia

■  Części do wszystkich maszyn pociągowych, autobusów, przyczep,  
transporterów i samochodów osobowych

■  Możliwość natychmiastowego zamawiania online wszystkich artykułów  
do autobusów

■ Natychmiastowe informacje na temat cen i dostępności

■ Szczegółowe opisy produktów

■ Techniczne dane montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Katalog do przeglądania

Ofertę internetową uzupełnia nowy katalog ze stronami do 
przeglądania. Łączy on w sobie zalety tradycyjnego katalogu 
drukowanego z możliwościami, jakie daje wersja cyfrowa. 
Znane i cenione przez klientów funkcje, takie jak  
przeglądanie stron, są w katalogu internetowym  
uzupełnione o praktyczną szybką nawigację myszą, 
funkcje inteligentnego wyszukiwania itp.

■  Bezpośrednie połączenie 
z systemem warsztatowym 
EUROPART-Online (EWOS), 
umożliwiające szybkie zamówienia

■  Innowacyjna i indywidualna prezentacja 
produktów

EWOS — optymalne rozwiązanie 
zamówień i organizacji.
Informacje i zamówienia przez całą dobę!
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Placówkę sprzedaży EUROPART w Państwa pobliżu 
można znaleźć w Internecie pod adresem:  
www.europart.net

eURoPART – międzynarodowy 
partner warsztatów
230 lokalizacji w 27 krajach


