Arbori de transmisie premium
de la GKN Automotive
Arborii de transmisie de la GKN Automotive vă oferă trei avantaje:

	Calitatea premium a echipamentelor originale
Disponibili de la distribuitorul dvs. de piese IAM
	Gamă largă de produse

Tehnologie de neegalat
a transmisiei de putere:
Vedere detaliată a unui arbore
de transmisie pentru Audi Q5

www.gknautomotive.com

Să ne bucurăm în continuare
împreună de succes!
Singurul nivel de calitate acceptat este nivelul maxim de calitate când vine vorba de înlocuirea arborilor de transmisie
pentru autoturisme, SUV-uri și vehicule comerciale ușoare. Fabricarea acestor componente de înaltă tehnologie
necesită cunoștințe vaste de specialitate și unități de producție de înaltă precizie. Vă puteți baza pe arborii de
transmisie de la GKN Automotive deoarece îndeplinesc aceste cerințe exigente și corespund perfect produselor
furnizate producătorilor de echipamente originale.

Fabricat cu precizie respectând
specificațiile producătorilor de
echipamente originale: Arbore
de transmisie de la
GKN Automotive
pentru Audi Q5

Segmentele SUV și AWD în plină
expansiune generează cererea de soluții
de înlocuire de calitate tehnică înaltă.
Dispunem de produsul potrivit
pentru fiecare utilizare:
	Arbori de transmisie compleți, de
calitate specifică producătorilor de
echipamente originale
	Utilizări pentru toți producătorii
de renume
	Arbori de transmisie pentru toate
categoriile de vehicule, de la miniSUV-uri până la vehicule comerciale
ușoare
	22 de milioane de linkuri către
vehicule în TecDoc
	Furnizor unic pentru cele mai recente
tehnologii de racorduri de pe piața
pieselor de schimb
Procesul de comandă este cât se poate
de simplu:
	Nu trebuie decât să comandați
utilizând catalogul TecDoc sau să
folosiți programele de căutare piese
ale reprezentanților

Siguranța este o măsură standard:
Unitatea de comprimare cu canelură cu bile de
la GKN Automotive, prezentată aici sub formă de
vedere transversală pentru jumătatea de
jos a arborelui, permite scurtarea componentei
în eventualitatea unui accident (exemplu de la
VW Amarok).
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Arbori de înaltă tehnologie pentru siguranță și
confort:
	Arborii de transmisie de la GKN Automotive respectă
cele mai stricte standarde de siguranță de la
producătorii de vehicule
	Tehnologiile ultramoderne asigură racorduri mai mici,
mai ușoare și extrem de rezistente la căldură
	Materiale extrem de avansate pentru tuburi,
tuburi umplute pentru optimizarea vibrațiilor și a
zgomotului, diametre variabile ale tuburilor și tuburi
ușoare, cu pereți subțiri
	Structuri optimizate în eventualitatea unui accident
	Arborii echilibrați pentru precizie conform
specificațiilor producătorilor de echipamente originale
reduc la minimum vibrațiile și maximizează confortul
în timpul deplasării

