Volvo Trucks. Driving Progress

NYOMÓS ÉRVEK
Eredeti Volvo Alkatrészek
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• Helyes rotor dinamika. Hosszú élettartam mind a
turbófeltöltőhöz, mind a motorhoz.
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Eredeti Volvo Alkatrészek
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Már a kezdeti szakaszban a tárcsák és a betétek úgy vannak
tervezve, hogy optimális együttes teljesítményt érjenek el . A
fékrendszerekkel kiterjedt vizsgálatokat végeznek, mint például a
A Volvo turbófeltöltő használatával garantáltan eléri azokat a
fékpadi mérés, fáradás vizsgálatok, rezgésvizsgálatok, piszok- és
teljesítménykövetelményeket, amelyeket a Volvo a Volvo
sárvizsgálatok, valamint hideg és meleg környezeti vizsgálatok. Az
tehergépkocsiban
használt
turbófeltöltőkre
vonatkozóan
alkalmassági követelmények teljes körű tesztelésére a kész
határozott meg.
járművön, területi vizsgálatok közben kerül sor.
3-5 évbe telik egy új rendszer fejlesztése és jóváhagyása.
Az eredeti fékalkatrészek élettartama általában együttesen 50% kal, de számos esetben még magasabb mértékben hosszabb,
mint a nem gyári alkatrészek esetében.
Bár a féktárcsa szabadalmaztatott, hamisított tárcsák jelentek
meg a piacon. A tudományos összehasonlító vizsgálatok
nemcsak korrozióállóságban, hanem ferrit és vastagság
eltéréseiben is talált különbségeket. A szabad ferrit jelentősen
csökkenti a szakítószilárdság normál és magas hőmérsékleten
történő kezelését. A tárcsa vastagságának eltérése miatt a tárcsa
inoghat, és végül tárcsatörést és súlyos sérüléseket okozhat.

A javítás legmagasabb minőségének és az alkatrész
leghosszabb élettartamának garantálása érdekében a következő
képességeket, kompetenciákat, eszközöket és felszereléseket
ajánljuk.
•• Megfelelő szerszámokkal történő szakszerű javítás a
legrövidebb javítási idő biztosítása érdekében.
•• Szaktudás a Volvo Trucks szervíz információinak a helyes
felhasználásához, a helyes és biztonságos javítási folyamatok
alkalmazásának érdekében.
•• Volvo Trucks szervizinformációinak használata az összes
javításhoz szükséges alkatrészhez a várakozás nélkül történő
megtervezés és végrehajtás érdekében.
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Újragyártott alkatrész

Nem elérhető.

Újragyártott alkatrészek
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egész
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Ezenkívül a következő alkatrészek szükségesek: Záróanyák,
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Javasoljuk a fékbetétek cseréjét is a féktárcsa cseréjekor.

www.volvotrucks.hu

