
Wały napędowe klasy premium  
firmy GKN Automotive

www.gknautomotive.com

Wały napędowe firmy GKN Automotive dają trzy korzyści:  

  Doskonała jakość części oryginalnych (OE)

  Dostępność od najbliższego sprzedawcy części z rynku wtórnego (IAM)

  Bogata oferta produktów 

Bezkonkurencyjna  
technologia przenoszenia mocy:  

Widok szczegółowy wału  
napędowego do Audi Q5



GKN Driveline Service GmbH
Nussbaumweg 19–21, 51503 Roesrath, Niemcy  
www.gknautomotive.com

©
 G

K
N

 A
ut

om
ot

iv
e.

 W
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e.

 0
2/

20
22

W przypadku wymiany wałów napędowych w samochodach, SUV-ach i lekkich pojazdach dostawczych najlepsza 

jakość jest absolutnie konieczna. Produkcja tych zaawansowanych technologicznie elementów układu napędowego 

wymaga lat doświadczenia i dokładnych urządzeń produkcyjnych. Na wały napędowe firmy GKN Automotive  

możesz zawsze liczyć, ponieważ spełniają surowe wymagania i dokładnie odpowiadają produktom, jakie  

dostarcza się producentom OEM.

Zaawansowane wały to bezpieczeństwo i wygoda:
  Wały napędowe firmy GKN Automotive są zgodne 

z najbardziej surowymi normami bezpieczeństwa 

producentów pojazdów

  Najnowocześniejsze technologie umożliwiają 

wykonywanie połączeń mniejszych, lżejszych i 

wyjątkowo wytrzymałych na ciepło

  Zaawansowane materiały do produkcji rur, rury  

z wypełnieniem optymalizującym poziom drgań 

i hałasu, różne średnice rur oraz lekkie rury 

cienkościenne

  Składy materiałów zoptymalizowane z myślą o 

wypadkach

  Dokładnie wyważone wały spełniające wymogi 

specyfikacji OEM minimalizują drgania i maksymalnie 

zwiększają wygodę jazdy

Dynamicznie rozwijające się segmenty 

SUV-ów i samochodów z systemem 

przeniesienia napędu na obie osie  

(AWD) kształtują popyt na rozwiązania  

o wysokiej jakości technicznej.

Mamy odpowiedni produkt 
do każdego zastosowania: 

  Kompletne wały napędowe o jakości 

OEM 

  Zastosowania dla wszystkich 

uznanych producentów

  Wały napędowe do pojazdów 

wszystkich kategorii: od niewielkich 

SUV-ów do lekkich samochodów 

dostawczych

  22 miliony odsyłaczy do pojazdów w 

katalogu TecDoc

  Wyłączny dostawca najnowszych 

technologii połączeń w branży części 

zamiennych

Proste składanie zamówień: 
  Wystarczy złożyć zamówienie po- 

przez katalog TecDoc lub skorzystać 

z programów wyszukiwania części u 

sprzedawców

Razem na fali sukcesu – niezmiennie!

Wyprodukowane zgodnie  
ze specyfikacjami OEM:  
Wał napędowy firmy  
GKN Automotive  
do Audi Q5

Bezpieczeństwo w standardzie: 
Zespół nurnikowy typu Ballspline firmy GKN 

Automotive, pokazany tutaj w postaci przekroju 
w dolnej panwi wału umożliwia skracanie się 

tego elementu w czasie zderzenia (przykład z 
VW Amarok).


