
Profesyoneller 
su pompalarını böyle değiştiriyor
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Rahat olun
Su pompasının değiştirilmesi

Durum 1: Su pompası V oluklu kayış 
veya e-motor tarafından tahrik ediliyor
Bu durumda kayışa ve su pompasına 
son derece kolay ulaşılır. Ve hafif montaj 
durumlarında şu geçerlidir: Sadece ger-
çekten arızalı olanı değiştirin. ContiTech 
bu sebeple bu tamirler için su pompası ve 
kayışı ayrı ayrı sunuyor (bkz. sayfa 4).  

Durum 2: Su pompası dişli kayış  
tarafından tahrik ediliyor 
Dişli kayışın değişimi çok daha kapsamlı 
bir tamirle gerçekleşir. Bu sebeple tüm 
bileşenlerin, yani su pompasının da aynı 
zamanda değiştirilmesi mantıklıdır. Bu 
durum, su pompasının arızalı olup olmadı-

2 Wasserpumpe su pompası

Karbon ve silisyum karbidden  
mekanik salmastra

Kürek kanatlı pompa çarkı

Makara ve bilyalı rulmanlarla  
integral yatak

Hassas biçimlendirilmiş diş  
profilli dişli kasnak

ğından bağımsızdır. ContiTech bu sebeple 
tüm gerekli parçaları (su pompası, dişli 
kayış, aksesuar) pratik bir set halinde sun-
maktadır (bkz. sayfa 6).

Hangi tamirin yapılacağından bağımsızdır: 
ContiTech’in su pompaları ile tamirhane-
ler orijinal ekipmanın birinci sınıf kalitede 
bileşenlerine güvenebilirler.

Genel bakış
 > makara ve bilyalı rulmanlı integral  

yatak sayesinde sorunsuz işlem

 > karbon ve silisyum karbidden mekanik 
salmastra sayesinde yüksek sızdırmazlık

 > hassas biçimlendirilmiş oluk profilli  
sinterlenmiş metalden kayış kasnağı

 > yakl. 200 l/dak pompalama hacmi ile 
yüksek performans.

 > ücretsiz tavsiyeler ve montaj için  
servis: www.contitech.de/pic

 > 5 yıl garanti: www.contitech.de/5

Su pompası arızalandığında iki farklı tamir talebi mevcuttur. 
ContiTech bunların her birine yönelik uygun çözüm sunmaktadır.

Boş sözler yerine netlik: 
Orijinal ekipman  
tedarikçisi kalitesinde 
su pompaları. 
Tekli veya set halinde. 
5 yıl garantili. 

-YEARGUARANTEE
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Tam program
Su pompası ürün yelpazesi

Program 25 pompa tipinden oluşmaktadır 
ve böylelikle Avrupa’da yaklaşık 40 milyon 
aracı kapsar. Su pompasının motordan 
tamamen ayrı olarak çalıştığı motorlar 
için özel pompa tipleri de buna dahildir. 
Teslimat kapsamında montaj için gerekli 
olan, conta ve vidalar dahil tüm küçük 
parçalar bulunmaktadır. 

ContiTech bu ürün grubu ile tamirhane-
lere tüm kayış tahrik bileşenlerine tek bir 
elden ulaşma imkanını sağlamaktadır.  
Alışılmış kalitede tam program.  

Genel bakış
 > 40 milyon araç için 25 sunum

 > V oluklu kayış ve elektrikli tahrikler için 
tipler

 > montaj parçaları dahil

 > 5 yıl garanti: www.contitech.de/5

 > TecDoc üzerinden kolay atama

 > ücretsiz tavsiyeler ve montaj için  
servis: www.contitech.de/pic

Tamirhaneler ContiTech’in ayrı sipariş edilebilen su pompaları ürün yelpazesi  
ile tüm bilinen tamir beklentilerini pratik olarak karşılayabilirler.

Diğer bilgiler için bkz. PIC.

Üstün kalite
Kapsamlı dahili Benchmark testleri  
ContiTech su pompalarının kalitesini 
onaylamaktadır.

ContiTech, OES ve rakiplerin su pompası karşılaştırması
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* ContiTechTestSpecification

Güç   
[CTS*] % 

ContiTech OES Rakip 1 Rakip 2

 > Su pompası montajında ilave conta macunu kullanmayın. Bu  
macun işletme esnasında çözülebilir, soğutma sıvısını kirletebilir 
ve sonuç olarak dolaşıma zarar verebilir.

Öneri:

Water
Pump

Competence
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Her şey düşünüldü
Komple set

Genel bakış
 > orijinal ekipman tedarikçisi kalitesinde 

yüksek değerli su pompaları

 > fonksiyon ve kalite test edilmiştir

 > tüm parçalar bir kutuda: Su pompası, 
kayışlar, gergi makaraları, yönlendirici 
ve kılavuz makaralar, gergi sönümleyici 
ve vida, somun, yay gibi gerekli tüm 
küçük parçalar

 > araca tam olarak uyan teslimat  
kapsamı sayesinde mantıklı kurulum

 > daha dayanıklı değişken yapışkan dahil

 > daha fazla verim: sadece tek bir sipariş 
ve depo konumu

 > 5 yıl garanti: www.contitech.de/5

 > TecDoc üzerinden kolay atama

 > ücretsiz tavsiyeler ve montaj için  
servis: www.contitech.de/pic

Bunların arasında kayış ve su pompa-
sının yanı sıra gergi ve yönlendirme 
makaraları ve araç tipine bağlı olarak 
gerekli küçük parçalar. Tam olarak doğru 
miktarda. Bu durum montajın daha kolay 
ve hızlı gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca: 
Dayanıklı bir değişken yapışkan da sete 
dahildir. 

Set sadece montaj teknisyenine değil, ta-
mirhane için de çok sayıda avantaj sağla-
maktadır: Sadece tek bir sipariş konumu 
ile tüm parçalar depoda ve gerektiğinde 
hızlıca el altında olur. Ve sonuç olarak 
montaj da daha hızlı gerçekleştiğinden 
dolayı daha fazla verim ve daha fazla ka-
zanç anlamına da gelir.  

Bunun dışında tamirhaneler ContiTech’da 
alışık oldukları emniyete güvenebilirler: 
Dişli kayış yüksek kaliteli sentetik kauçuk-
tan üretilmiştir. Her bir çekme kordonu 
karşı yönde döndürülmüştür (S/Z dönü-
şü). Bu durum kayışının rüzgar katılığını 
arttırır ve daha sorunsuz hareket sağlar. 
ContiTech bu kalite sayesinde setteki tüm 
parçalar için 5 yıl garanti sunmaktadır. 
 

Dişli kayış seti + su pompası işi kolaylaştırır. Sette dişli kayış değişimi 
için gerekli olan tüm parçalar tek bir kutudadır.  

ALL
IN 

ONE



Teknoloji holdingi Continental’ın bir parçası olan  

ContiTech, yenilikçi ürünleri ve kauçuk, plastik ve örneğin 

metal, doku, cam, tekstil veya elektronik bileşenlerden 

oluşan malzeme kombinasyonları ile dünya çapında kabul 

görmüş bir uzman ve geliştirici ortaktır. ContiTech hemen 

hemen tüm sanayi alanlarında faaliyet sürdürmektedir. 

Ürün ve sistemler için kapsamlı geliştirme ve malzeme 

yetkinliğimizi, bireysel servis hizmetleri ile birleştirmek-

teyiz. Müşterilerimizle birlikte değerler oluşturuyoruz ve 

yarına ait toplumsal gelişmeleri daha bugünden harekete 

geçiriyoruz.

Bu baskıdaki yazılar bağlayıcı değildir ve sadece bilgi verme amacına  
yaramaktadır. Gösterilen ticari koruma hakları Continental AG ve/veya  
onun yan kuruluşuna aittir. Copyright © 2016 ContiTech AG, Hannover.  
Tüm haklara sahip. Daha fazla bilgiye web sayfasından ulaşabilirsiniz  
www.contitech.de/discl_en P

T
G

 1
0

14
  T

R
  1

2
.1

6
.  

(B
u

d
/L

e
i)

  C
o

n
ti

Te
ch

 o
fs

et
 b

as
kı

 p
la

n
şe

ti
 il

e 
n

ö
tr

 o
rt

am
d

a 
b

as
ılm

ış
tı

r.

Power Transmission Group
 
 

Pazar segmanı

Automotive Aftermarket

İletişim

ContiTech Antriebssysteme GmbH

Philipsbornstraße 1

Hannover, Almanya

Tekn. tel +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

Mobil danışmanınız

www.contitech.de/contactlocator

PIC’de daha fazla veriye, kılavuza veya 

teknik bilgiye ulaşmak istiyorsanız  

www.contitech.de/pic sayfasına gidin 

veye QR barkodunu okutun.

ContiTech’e göre belgelenmişti


