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Eredeti Volvo Alkatrészek

A különbség

Volvo alkatrészek "újragyártásban"

A Volvo légszűrő tömítése
A Volvo PUR tömítést használ. Az Eredeti Légszűrő tökéletesen
illeszkedik a házakba. A nem valódi szűrő lehet, hogy nem
illeszkedik jól, és ez tömítetlenséget, szivárgást okozhat. A
levegő és a szennyező anyagok elkerülhetik a szűrőt, és a
motor károsodásához vezethetnek.

Volvo alkatrészek "újragyártásban"

Volvo cseredarabos alkatrészek
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A Volvo szűrőpapír

új vagy jobb teljesítményhez, az új alkatrésszel megegyező garanciális feltételek mellett.
A Volvo akár 17,5 m² papírt használ a leghatékonyabb szűrés
Műszaki leírás
Gyártási lépések sorozata, amelyet egy cseredarabra alkalmaznak annak érdekében, hogy az visszatérjen az
biztosításához. A Volvo szűrő ezért legalább 99,9% -os szűrési
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A Volvo légszűrőben lévő papír nagyfokú szűrést biztosít,
99,9% fölött. Nem lehetnek olyan részecskék, amelyek
károsíthatják a motort. Ez minimális motorkopást és hosszú
motor élettartamot jelent.

Nagy papírterület
A szűrőpapír területe meghatározza, hogy mennyi port lehet
felfogni a szűrő eltömődése nélkül. A nagy terület kevesebb
szűrő cserét és alacsonyabb működési költségeket jelent. A
Volvo légszűrőben lévő papír területe akár 17,5 m² lehet.
Rögzített szűrőpapír
A papírt a külső tokhoz rögzítik ragasztóval. Ez megakadályozza,
hogy a papír felsõ részei a vibráció hatására elváljanak. Mivel a
szivárgás veszélye minimális, az eredmény a biztonság növelése
és a károsodás veszélyének csökkentése.
Gyulladásgátlás
A szűrő tűzálló

Kiterjedt tesztelés
A Volvo Group különböző kiterjesztett tesztelést végez, ahol a
Volvo Genuine szűrők a tesztek minden típusában kiválóan
megfelelnek a kihívásoknak. Íme példák a Volvo által végzett öt
közös tesztre::
JELLEMZŐK
1. Porfogó kapacitás.
2.Ugyanaz
Szűrési ahatékonyság.
teljesítmény, mint egy új Volvo alkatrésznél
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4. Öregedési vizsgálatok.
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5.Ugyanaz
Gyúlékonysági ellenállás.

24 hónapos élettartamot.
Masszív kialakítás
A Volvo a szűrőpapíron ragasztócsíkokat használva biztosítja a
robusztus felépítést.
Ily Reman
módon a szűrő nem fog rázkódástól,
Volvo
vagy dörzsölődéstől sérülni, ellentétben néhány nem eredeti
szűrővel.
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Azáltal, hogy az eredeti Volvo alkatrészek a Volvo Szervizekben
egy tanúsított és teljesen képzett Volvo technikus által kerülnek
kiszolgálásra, a lehető legjobb szolgáltatási szintet, üzemidőt és
hatékonyságot lehet biztosítani.
ELŐNYÖK

Ajánlott egyéb alkatrészek

Alacsonyabb ár, alacsonyabb tulajdonosi költség (TCO)
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Pozitív hatások a környezetvédelemre

Magasabb maradványérték (Volvo marad a Volvo)

www.volvotrucks.hu

