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gredi GKN Automotive

www.gknautomotive.com

Kardanske gredi GKN Automotive vam zagotavljajo tri prednosti: 

 Vrhunska OE kakovost

  Na voljo pri vašem prodajalcu delov IAM

  Široka ponudba izdelkov 

Neprimerljiva tehnologija 
prenosa moči:  

Podroben prikaz kardanske 
gredi za Audi Q5



GKN Driveline Service GmbH
Nussbaumweg 19–21, 51503 Roesrath, Germany  
www.gknautomotive.com
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Samo najboljša kakovost je dovolj dobra, ko gre za zamenjavo kardanskih gredi v avtomobilih, športnih terenskih vo-
zilih in lahkih gospodarskih vozilih. Proizvodnja teh visokotehnoloških komponent zahteva obilo strokovnega znanja 
in izjemno precizne proizvodne zmogljivosti. Na kardanske gredi GKN Automotive se lahko zanesete, saj izpolnjujejo 
te stroge zahteve in se popolnoma ujemajo z izdelki, dobavljenimi proizvajalcem originalne opreme.

Visokotehnološke gredi za varnost in udobje:
 Kardanske gredi GKN Automotive izpolnjujejo  

 najstrožje varnostne standarde proizvajalcev vozil  
 Ultramoderne tehnologije omogočajo manjše, lažje in  

 izjemno toplotno odporne spoje
 Napredni materiali za cevi, polnjene cevi za   

 optimizacijo vibracij in hrupa, spremenljivi premeri  
 cevi in lahke cevi s tankimi stenami  

 Sestavi, optimizirani za trk
 Natančno uravnotežene gredi po specifikacijah  

 proizvajalca originalnih delov zmanjšajo vibracije in  
 povečajo udobje vožnje

Rastoči segmenti SUV in AWD vozil so 
povečali povpraševanje po nadomestnih 
rešitvah visoke tehnične kakovosti.

Mi imamo pravi izdelek za vsako 
uporabo: 

  Popolne kardanske gredi kakovosti 
proizvajalca originalnih delov

 Uporabe za vse priznane proizvajalce
 Kardanske gredi za vse kategorije 

 vozil od mini SUV do lahkih    
 gospodarskih vozil

 22 milijonov vozil povezanih v TecDoc
 Edini dobavitelj najnovejših spojnih   

 tehnologij na trgu nadomestnih delov

Naročanje ne bi moglo biti 
preprostejše:

  Preprosto naročite v katalogu TecDoc 
ali uporabite programe za iskanje 
delov pri prodajalcih

Skupaj na poti uspeha!

Izdelano natančno po specifik-
acijah proizvajalca originalnih 
delov: Kardanska gred podjetja 
GKN Automotive za Audi Q5

Varnost kot standard:  
Enota okroglega vodila z utorom podjetja GKN 

Automotive, prikazana tukaj kot prerez v spodnji 
polovici gredi, omogoča, da se sestavni del ob 

trku skrajša (primer VW Amarok).


