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A GKN Automotive kardántengelyei három előnyt kínálnak Önnek:

	Prémium eredeti alkatrészgyártói minőség
 lérhetőség a márkafüggetlen utángyártott
E
alkatrészeket forgalmazó kereskedőknél
	Széles termékválaszték

Páratlan teljesítmény
az erőátviteli technológiában:
Az Audi Q5 modell
kardántengelyének képe

www.gknautomotive.com

Lovagoljuk meg együtt a siker
hullámait!
Személygépkocsik, városi terepjárók és könnyű haszongépjárművek kardántengelyeinek cseréjekor csak a
legjobb minőség elég jó. Ezeknek a csúcstechnológiájú alkatrészeknek a gyártásához nagy szakértelemre és nagy
pontosságú gyártóberendezésekre van szükség. A GKN Automotive kardántengelyeire azért számíthat, mert
teljesítik ezeket a szigorú követelményeket, és pontosan megfelelnek az eredeti alkatrészgyártók által szállított
termékeknek.

Pontosan az eredeti alkatrészgyártók
specifikációi szerint gyártva:
GKN Automotive
kardántengelyek
az Audi Q5 számára

A városi terepjárók és az összekerékhajtású járműszegmens fellendülése
növeli a magas műszaki színvonalú
pótalkatrész-megoldások iránti
keresletet.
Minden alkalmazáshoz a megfelelő
terméket biztosítjuk:
	Teljes, eredeti alkatrészgyártói
minőségű kardántengelyek
	Alkalmazások az összes neves
autógyártó termékeihez
	Kardántengelyek minden
járműkategóriához a mini városi
terepjáróktól kezdve a könnyű
haszongépjárművekig
	22 millió járműhivatkozás
a TecDoc-ban
	A legújabb hajtáslánc technológiák
egyedüli beszállítója a
pótalkatrészpiacon
A rendelés nem is lehetne egyszerűbb:
	Egyszerűen rendeljen a TecDoc
katalóguson keresztül, vagy használja
a kereskedők alkatrészkereső
programjait

A biztonság mint standard:
A GKN Automotive , Ballspline golyós
összenyomódó egysége, amely itt a tengely
alsó felének metszeti ábráján látható, lehetővé
teszi, hogy az alkatrész ütközéskor lerövidüljön
(példa a VW Amarok modellből).
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Csúcstechnológiájú tengelyek a biztonság és a
kényelem érdekében:
	A GKN Automotive kardántengelyei megfelelnek a
járműgyártók legszigorúbb biztonsági előírásainak
	Az ultramodern technológiák kisebb, könnyebb és a
hőmérsékleti hatásokkal szemben ellenálló hajtáslánc
kialakítást tesznek lehetővé
	Magas minőségi színvonalat képviselő csőanyagok,
feltöltött csövek a rezgés- és zajoptimalizálás
érdekében, változó csőátmérő és kis tömegű,
vékonyfalú csövek
	Ütközésoptimalizált kialakítás
	Az eredeti alkatrészgyártók specifikációinak
megfelelő precíziósan kiegyensúlyozott tengelyek
minimalizálják a rezgéseket és maximalizálják az
utazási kényelmet

