
Έτσι αλλάζουν οι επαγγελματίες
τις αντλίες νερού
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Μην χάνετε την ψυχραιμία σας
Αντικατάσταση της αντλίας νερού

1η περίπτωση: Η αντλία νερού τίθε-
ται σε κίνηση από σφηνοειδή ιμάντα 
ή από ηλεκτρικό κινητήρα
Σε αυτή την περίπτωση, είναι εύκολη 
η αντικατάσταση τόσο του ιμάντα όσο 
και της αντλίας νερού. Και όταν το κό-
στος συναρμολόγησης είναι ελάχιστο, 
αντικαθίσταται μόνο το προϊόν, το 
οποίο είναι πραγματικά ελαττωματικό. 
Για τον λόγο αυτό, η ContiTech πα-
ρέχει για αυτή την επισκευή μεμονω-
μένες αντλίες νερού και ιμάντες (βλ. 
σελίδα 4). 

2η περίπτωση: Η αντλία νερού τίθε-
ται σε κίνηση από οδοντωτό ιμάντα 
Η αλλαγή ενός οδοντωτού ιμάντα 
είναι μια σαφώς πιο δαπανηρή επι-
σκευή. Για τον λόγο αυτό συνιστάται 
σε αυτή την περίπτωση να αντικα-
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Μηχανικό παρέμβυσμα από  
καρβίδιο άνθρακα/πυριτίου

Φτερωτή αντλίας με στροφείο

Ενσωματωμένο ρουλεμάν με  
κυλίνδρους και σφαιρίδια

Οδοντωτή τροχαλία με προφίλ  
δοντιών ακριβείας

θιστώνται μαζί με τον ιμάντα όλα τα 
εξαρτήματα, συνεπώς και η αντλία 
νερού. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από 
το εάν η αντλία νερού είναι ελαττω-
ματική ή όχι. Η ContiTech παρέχει 
για τον λόγο αυτό όλα τα απαραίτητα 
μέρη –αντλία νερού, οδοντωτό ιμά-
ντα, εξαρτήματα– σε πρακτικά κιτ (βλ. 
σελίδα 6).

Ανεξάρτητα από το ποια απαίτηση 
επισκευής πρέπει να καλυφθεί, με τις 
αντλίες νερού της ContiTech, τα συ-
νεργεία μπορούν να βασίζονται στην 
άριστη ποιότητα των εξαρτημάτων, με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 
πρωτότυπου εξοπλισμού.

Με μια ματιά
 > Υψηλό επίπεδο ομαλής λειτουργίας 

μέσω ενσωματωμένου ρουλεμάν με 
κυλίνδρους και σφαιρίδια

 > Υψηλό επίπεδο στεγανότητας μέσω 
μηχανικού παρεμβύσματος από 
καρβίδιο άνθρακα/πυριτίου

 > Τροχαλία ιμάντα από θερμικά  
κατεργασμένο ατσάλι με ελαστικό 
προφίλ ακριβείας

 > Υψηλή απόδοση με μεταφερόμενο 
όγκο περίπου 200 λίτρων/λεπτό

 > Δωρεάν συμβουλές και υπηρεσίες  
για τη συναρμολόγηση:  
www.contitech.de/pic

 > 5 χρόνια εγγύηση: www.contitech.de/5

Σε περίπτωση ελαττωματικής αντλίας νερού, υπάρχουν δύο διαφορετικές απαιτήσεις 
επισκευής. Η ContiTech έχει την κατάλληλη λύση για καθεμία από αυτές.

Σαφήνεια χωρίς ψιλά 
γράμματα: Αντλίες νερού 
με ποιότητα κατασκευαστή 
πρωτότυπου εξοπλισμού. 
Διατίθενται μεμονωμένα  
ή σε κιτ. Με 5 χρόνια 
εγγύηση. 

-YEARGUARANTEE
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Πλήρες πρόγραμμα
Κατηγορία αντλιών νερού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 τύπους 
αντλιών και καλύπτει περίπου 40 εκα-
τομμύρια οχήματα στην Ευρώπη. Επι-
πλέον, σε αυτά συγκαταλέγονται επίσης 
ειδικοί τύποι για κινητήρες, στους οποί-
ους η αντλία νερού λειτουργεί χωρίς κα-
μία απολύτως σύνδεση με τον κινητήρα. 
Με την παράδοση παραλαμβάνετε επί-
σης τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για 
τη συναρμολόγηση, όπως εξαρτήματα 
στεγανοποίησης και βίδες. 

Με αυτή την ομάδα προϊόντων, η 
ContiTech προσφέρει στα συνεργεία τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν όλα τα εξαρ-
τήματα ιμαντοκίνησης από έναν προμη-
θευτή. Πλήρες πρόγραμμα – με τη γνω-
στή ποιότητα.  

Με μια ματιά
 > 25 μοντέλα για 40 εκατομμύρια  

οχήματα

 > Τύποι για κίνηση μέσω ελαστικού 
σφηνοειδούς ιμάντα, καθώς και για 
ηλεκτροκίνηση

 > Συμπεριλαμβάνονται μέρη  
συναρμολόγησης

 > 5 χρόνια εγγύηση: www.contitech.de/5

 > Εύκολη ταξινόμηση μέσω TecDoc

 > Δωρεάν συμβουλές και ### 
υπηρεσίες για τη συναρμολόγηση: 
www.contitech.de/pic

Με την κατηγορία μεμονωμένων αντλιών νερού με δυνατότητα παραγγελίας  
από την ContiTech, τα συνεργεία μπορούν ουσιαστικά να ικανοποιήσουν όλες  
τις συνήθεις απαιτήσεις επισκευής.

Περισσότερες πληροφορίες στο PIC.

Ανώτερη ποιότητα
Ολοκληρωμένες εσωτερικές δοκιμές 
αναφοράς επιβεβαιώνουν την ποιότητα 
των αντλιών νερού ContiTech.

Συγκρίνετε αντλίες νερού της ContiTech, της OES και των ανταγωνιστών
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* ContiTech TestSpecification

Απόδοση  
[CTS*] % 

ContiTech OES Ανταγωνιστής 1 Ανταγωνιστής 2

 > Κατά την τοποθέτηση αντλιών νερού, μην χρησιμοποιείτε 
πρόσθετο υλικό στεγανοποίησης. Αυτό μπορεί να διαλυθεί 
κατά τη λειτουργία, να ρυπάνει το ψυκτικό υγρό και τελικά 
να βλάψει την κυκλοφορία.

Συμβουλή:
Water

Pump
Competence
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Έχουμε σκεφτεί τα πάντα
Πλήρες κιτ
Το κιτ οδοντωτού ιμάντα + αντλίας νερού διευκολύνει τη δουλειά σας. Περιέχει όλα 
τα απαραίτητα εξαρτήματα για αλλαγή του οδοντωτού ιμάντα σε ένα κουτί.  

Σε αυτά περιλαμβάνονται, εκτός από 
τον ιμάντα και την αντλία νερού, οι τρο-
χαλίες και οι κυλινδρικοί μηχανισμοί 
οδήγησης, καθώς και τα απαραίτητα μι-
κροεξαρτήματα ανάλογα με τον τύπο 
του αυτοκινήτου. Και μάλιστα ακριβώς 
στην κατάλληλη ποσότητα. Με αυτόν 
τον τρόπο, η συναρμολόγηση γίνεται 
πιο εύκολα και γρήγορα. Παρεμπιπτό-
ντως, περιλαμβάνεται επίσης, ένα αν-
θεκτικό αυτοκόλλητο αντικατάστασης. 

Το κιτ προσφέρει πολλά πλεονεκτήμα-
τα, όχι μόνο για τον υπεύθυνο συναρ-
μολόγησης, αλλά και για το συνεργείο: 
Με μία μόνο παραγγελία, λαμβάνετε 
όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, τόσο 
τα άμεσα διαθέσιμα όσο και όσα είναι 
προσαρμοσμένα σε πιο ειδικές ανά-
γκες, σε μία μόνο αποστολή. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι και η ίδια η συναρμολό-
γηση γίνεται ταχύτερα, αυτό σημαίνει 
συνολικά: μεγαλύτερη αποτελεσματικό-
τητα, άρα και μεγαλύτερο κέρδος.  

Εκτός αυτού, τα συνεργεία μπορούν να 
βασίζονται στη σιγουριά που εδώ και 
χρόνια τούς παρέχει η ContiTech: Ο 
οδοντωτός ιμάντας είναι κατασκευα-
σμένος από υψηλής ποιότητας συνθετι-
κό καουτσούκ. Επιπλέον, τα μεμονωμέ-
να στοιχεία εφελκυσμού περιστρέφονται 
κάθε φορά σε αντίθετη κατεύθυνση 
(συστροφή). Με τον τρόπο αυτό, απο-
φεύγεται η συστροφή του ιμάντα και 
επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία. Δε-
δομένης αυτής της ποιότητας, η 
ContiTech παρέχει για όλα τα εξαρτή-
ματα στο κιτ 5 χρόνια εγγύηση.  

Με μια ματιά
 > Αντλίες νερού υψηλής ποιότητας με 

ποιότητα κατασκευαστή πρωτότυπου 
εξοπλισμού

 > Έλεγχος λειτουργίας και ποιότητας

 > Όλα τα εξαρτήματα σε ένα κουτί: 
αντλία νερού, ιμάντας, κύλινδροι  
οδήγησης, τροχαλίες περιέλιξης και 
οδήγησης, αποσβεστήρες  
ταλαντώσεων, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα μικροεξαρτήματα όπως 
βίδες, παξιμάδια και ελατήρια

 > Εύλογη τοποθέτηση χάρη στην  
έκταση παράδοσης που ταιριάζει 
επακριβώς στο εκάστοτε όχημα

 > Συμπεριλαμβάνεται ανθεκτικό  
αυτοκόλλητο αντικατάστασης

 > Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα: 
μία παραγγελία και μία παράδοση

 > 5 χρόνια εγγύηση: www.contitech.de/5

 > Εύκολη ταξινόμηση μέσω TecDoc

 > Δωρεάν συμβουλές και υπηρεσίες  
για τη συναρμολόγηση:  
www.contitech.de/pic



Η ContiTech αποτελεί μέρος του διεθνούς ομίλου 
εταιρειών τεχνολογίας Continental και είναι  
παγκοσμίως αναγνωρισμένος συνεργάτης ειδίκευ-
σης και ανάπτυξης με καινοτόμα προϊόντα και  
έξυπνα συστήματα από καουτσούκ, συνθετικές 
ύλες, καθώς και από συνδυασμούς υλικών, όπως 
για παράδειγμα μέταλλα, υφάσματα, γυαλί ή  
ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Συνεπώς, η ContiTech 
δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλους τους βιομηχα-
νικούς κλάδους. Αξιοποιούμε την εξειδίκευσή μας 
στους τομείς της ανάπτυξης και των υλικών για 
προϊόντα και συστήματα, προκειμένου να τη  
συνδυάσουμε με τις μεμονωμένες υπηρεσίες μας. 
Μαζί με τους πελάτες μας δημιουργούμε αξίες και  
με αυτόν τον τρόπο ακολουθούμε σήμερα τις  
κοινωνικές τάσεις του αύριο.

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου δεν είναι δεσμευτικό και 
προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση. Τα απεικονιζόμενα δικαιώ-
ματα εμπορικής ιδιοκτησίας αποτελούν ιδιοκτησία της Continental AG 
ή/και των θυγατρικών της εταιρειών. Copyright © 2016 ContiTech AG, 
Ανόβερο. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.contitech.de/discl_en P
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Power Transmission Group
 
 
Τμήμα αγοράς
Automotive Aftermarket

Επικοινωνία
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstraße 1
Ανόβερο, Γερμανία
Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178
aam@ptg.contitech.de

Οι ειδικοί κοντά σας
www.contitech.de/contactlocator

Για δεδομένα, οδηγίες ή λοιπές 
τεχνικές πληροφορίες, ανατρέξτε 
στη διεύθυνση www.contitech.de/pic 
ή σαρώστε τον κωδικό QR.

Πιστοποίηση


