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Zadbaj o szczelność:  
Nowa pompa wody
w zestawach rozrządu. 
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Dlaczego wysoka jakość i precyzja wykonania się opłaca: 

Nowe pompy wody w
zestawach rozrządu ContiTech

Rozpakuj, zamontuj, bądź pewny: 

Profesjonaliści wiedzą: pasek rozrządu, napinacze, rolki 
prowadzące i pompa wody w każdym przypadku po-
winny być wymieniane jednocześnie. Szeroka oferta 
ContiTech obejmuje zestawy rozrządu do wszystkich 
popularnych samochodów. Każdy zestaw posiada 
pompę wody, wszystkie konieczne rolki oraz pozosta-
łe wymagane elementy. Wszystkie zestawy ContiTech 
są oczywiście w jakości pierwszego montażu. 

 › Kompletność – bez konieczności 
zamawiania pojedynczych części,

 › Prostota – kompletny zestaw do 
odpowiedniego pojazdu,

 › Wydajność – wszystkie potrzebne 
komponenty w jednym opakowaniu,

 › Bezpieczeństwo – najwyższa jakość 
komponentów zawartych w zestawie.

Uszczelnienie mechaniczne
Dzięki zastosowaniu kombinacji nowoczesnych materiałów 
z twardego karbonu oraz węglika krzemu poziom szczelności 
wzrósł do wartości dotychczas niespotykanej, nawet podczas 
działania ekstremalnego ciśnienia i wysokich temperatur. 

Wirnik
Specjalnie zaprojektowane łopatki oraz solidna konstrukcja 
wirnika umożliwiają wydajność do 200 litrów na minutę, 
zapewniając tym samym nieprzerwane chłodzenie silnika.

Zintegrowane łożysko
Podstawą trwałości jest praktycznie całkowita odporność na 
zużycie wałka oraz zastosowanych łożysk kulkowych, nawet 
podczas pracy z prędkością obrotową dochodzącą do 7000 
obr/min. Wspomagający smar zapewnia trwałość i cichą pracę.

Koło zębate
Precyzyjnie uformowane, wykonane ze spiekanego metalu 
zęby koła zębatego gwarantują optymalne zazębianie się 
paska rozrządu z kołem pompy wody, wydłużając tym samym 
żywotność paska.

Zawarta w broszurze treść nie jest prawnie wiążąca i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zamieszczone chronione 
znaki towarowe są własnością spółki Continental AG i/lub spółek zależnych. Copyright 2014 ContiTech AG, Hannover. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.contitech.de/discl_de

Szczegółowe informacje wraz z innymi 

danymi technicznymi znajdą Państwo

na stronie PIC pod adresem: 

www.contitech.de/pic lub skanując kod QR. W
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