
Så byter proffsen 
vattenpumpar
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Ta det kallt!
Byte av vattenpump

Fall 1: Vattenpumpen drivs av en  
multiribbrem eller elmotor
I det här fallet är det relativt lätt att kom-
ma åt remmen och vattenpumpen. När 
monteringsarbetet är enkelt gäller följan-
de: byt bara det som verkligen är defekt. 
Därför erbjuder ContiTech separata vat-
tenpumpar och remmar för denna typ 
av reparation (se sidan 4).  

Fall 2: Vattenpumpen drivs av en  
kamrem 
Att byta kamremmen är en mycket mer 
omfattande reparation. Därför är det en 
god idé att byta alla komponenterna 
samtidigt, alltså även vattenpumpen. 
Detta gäller oavsett om vattenpumpen 

2 Wasserpumpe Vattenpump

Glidringstätning av kolfiber och kiselkarbid

Pumphjul med skovelblad

Inbyggt rull- och kullager

Remhjul med exakt formad kuggprofil

är defekt eller inte. För denna typ av 
reparationer erbjuder ContiTech alla 
nödvändiga delar – vattenpump, kam-
rem och tillbehör – i ett praktiskt kit (se 
sidan 6).

Oavsett vilken typ av reparation som 
krävs – med vattenpumparna från  
ContiTech kan verkstäderna lita på  
originaldelar i premiumkvalitet.

I korthet
 > Mycket jämn och tyst gång tack vare 

inbyggda rull- och kullager

 > Hög täthet tack vare glidringstätning 
av kolfiber och kiselkarbid

 > Remhjul av sintrat stål med exakt  
formad ribbprofil

 > Hög pumpeffekt med  
matningsvolymer på ca 200 l/min

 > Kostnadsfria monteringstips och  
information: www.contitech.de/pic

 > 5 års garanti: www.contitech.de/5

Det finns två olika reparationssituationer för defekta vattenpumpar. 
ContiTech har den rätta lösningen för båda.

Klarhet istället för tomt 
prat: Vattenpumpar  
i originalkvalitet. 
Separata eller i ett kit. 
Med 5 års garanti.

-YEARGUARANTEE
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Komplett program
Sortiment av vattenpumpar

Programmet omfattar 25 pumptyper  
och täcker därmed ca 40 miljoner bilar i 
Europa. Det finns även särskilda typer för 
motorer där vattenpumpen arbetar helt 
oberoende av motorn. I leveransomfatt-
ningen ingår alla nödvändiga monterings-
delar, inklusive tätningar och skruvar. 

Med den här produktgruppen från  
ContiTech kan verkstäderna få alla for-
donsremskomponenter från en enda le-
verantör. Fullständigt sortiment – i sed-
vanlig kvalitet. 

I korthet
 > 25 versioner passar för 40 miljoner 

fordon

 > Drivna av multiribbremmar- och  
elmotorer

 > Monteringsdelar ingår

 > 5 års garanti: www.contitech.de/5

 > Tydliga rekomendationer via TecDoc

 > Kostnadsfria monteringstips och  
information: www.contitech.de/pic

Verkstäderna kan utföra praktiskt taget alla normala reparationsarbeten  
med ContiTech’s sortiment av enskilda vattenpumpar. 

Mer information finns i PIC.

Överlägsen kvalitet
Omfattande interna utvärderingsprov 
bekräftar kvaliteten hos ContiTechs  
vattenpumpar.

Jämförelse av vattenpumpar från ContiTech, OES och konkurrenter
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 > Använd inte extra tätningsmassa när vattenpumpen monteras. 
Tätningsmassan kan lösas upp under drift, förorena kylvätskan 
och skada kretsloppet.

Tips:

Water
Pump

Competence
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Vi har tänkt på allt
Komplett kit

I korthet
 > Kvalitetsvattenpumpar i originalkvalitet

 > Funktion- och kvalitetstestade

 > Alla delar i en förpackning:  
vattenpump, rem, spännrullar, löphjul 
och styrrullar, dämpare och alla  
nödvändiga monteringsdelar inklusive 
skruvar, muttrar och fjädrar

 > Logisk montering eftersom  
leveransomfattningen är exakt  
anpassad till fordonet

 > Slitstark utbytesetikett ingår

 > Högre effektivitet: endast en enda  
beställning och lagerpost

 > 5 års garanti: www.contitech.de/5

 > Tydliga rekomendationer via TecDoc

 > Kostnadsfria monteringstips och  
information: www.contitech.de/pic 

Hit hör, förutom remmen och vatten-
pumpen, även spännrullen och löphjulen 
samt alla monteringsdelar för den speci-
fika fordonstypen. Samt i rätta antal för 
att göra monteringen snabb och enkel. 
Dessutom ingår en slitstark utbyteseti-
kett. 

Kitet innebär stora fördelar för både 
montören och verkstaden: med endast 
en orderposition är alla delarna nära 
tillhands när de behövs. Eftersom själva 
monteringen även går snabbare blir den 
totala effektiviteten högre och därmed 
en större vinst.  

Dessutom kan verkstaden lita på den 
höga komponentsäkerheten hos  
ContiTech: kamremmen är tillverkad av 
högkvalitativt syntetgummi. Corden är 
alltid tvinnad i den motsatta riktningar 
(S/Z-tvinningsriktning). Detta gör rem-
men mer vridningssäker och ger en jäm-
nare och tystare gång. Tack vare dessa 
egenskaper erbjuder ContiTech 5-års 
garanti för alla delar i kitet. 

Kamremskitet + vattenpumpen underlättar arbetet. Förpackningen  
innehåller alla delar som behövs för ett kamremsbyte.

ALL
IN 

ONE



ContiTech ingår i det internationella teknikföretaget 

Continental och har ett världsomspännande rykte som 

materialexpert och utvecklingspartner för innovativa 

produkter och intelligenta system av gummi, plast och 

materialkombinationer som metall, väv, textil, glas och 

elektroniska komponenter. ContiTech är verksam i näs-

tan alla industribranscher. Vi utnyttjar vår omfattande 

utvecklings- och materialkompetens för att kombinera 

produkter och system med individuella tjänster. Vi skapar 

mervärde tillsammans med våra kunder och leder redan 

idag morgondagens verksamhetstrender.

Innehållet i denna publikation är inte rättsligt bindande och är endast  
avsett som information. Varumärkena som visas i denna publikation  
tillhör Continental AG och/eller dess dotterbolag. Copyright © 2016  
ContiTech AG. Med ensamrätt. För fullständig information, se:  
www.contitech.de/discl_en P
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Power Transmission Group
 
 

Marknadssegment

Automotive Aftermarket

Kontakt

ContiTech Antriebssysteme GmbH

Philipsbornstraße 1

Hanover, Tyskland

Hotline +49 (0)511 938 - 5178

aam@ptg.contitech.de

Din lokala kontaktperson

www.contitech.de/contactlocator

Data, anvisningar och annan teknisk 

information är tillgänglig från PIC på 

www.contitech.de/aam eller helt  

enkelt genom att skanna in QR-koden.

Certifierad enligt


