
Aşa schimbă profesioniştii 
pompele de apă
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Staţi calm
Înlocuirea pompei de apă

Cazul 1: Pompa de apă este acţionată 
de cureaua zimţată trapezoidală sau de 
motorul electric
În acest caz, se poate ajunge relativ uşor 
la curea şi la pompă. Şi cu un efort mic 
la montare: înlocuim doar ceea ce este 
cu adevărat defect. De aceea, ContiTech 
oferă pompe de apă şi curele separat 
pentru această reparaţie (v. pagina 4). 

Cazul 2: Pompa de apă este acţionată de 
cureaua dinţată  
Înlocuirea unei curele dinţate reprezintă 
o reparaţie mai complexă. De aceea, 
se recomandă înlocuirea tuturor com-
ponentelor odată cu înlocuirea curelor, 
așadar şi a pompei de apă. Acest lucru 

2 Wasserpumpe pompe de apă

Garnitură cu inel de etanşare din carbon  
şi carbură de siliciu

Rotor pompă cu lamele

Lagăr integral cu rulmenţi cu role şi cu bile

Roată dinţată cu profil al dinţilor  
cu formă precisă

este valabil indiferent dacă pompa de apă 
este defectă sau nu. De aceea, ContiTech 
oferă toate piesele necesare - pompă de 
apă, curea dinţată, accesorii - în seturi 
practice (v. pagina 6).

Indiferent de solicitarea de reparaţie ce 
trebuie efectuată – cu pompele de apă 
de la ContiTech, atelierele se pot baza 
pe componente de calitate premium ale 
echipamentelor originale.

Privire de ansamblu
 > funcţionare silenţioasă datorită  

rulmenţilor cu role şi cu bile

 > etanşeitate ridicată datorită garniturii 
cu inel de etanşare din carbon şi  
carbură de siliciu

 > roată de curea din oţel sinterizat cu 
profil cu zimţi cu formă exactă

 > putere ridicată cu debit de aproximativ 
200 l/min.

 > sfaturi gratuite şi service pentru  
montaj: www.contitech.de/pic

 > 5 ani garanţie: www.contitech.de/5

În cazul reparării pompelor de apă defecte, există două cazuri diferite. 
ContiTech are o soluţie potrivită pentru fiecare.

Claritate, nu doar vorbe: 
Pompe de apă de  
calitate OEM.  
Individuale sau la set. 
5 ani garanţie. 

-YEARGUARANTEE
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Program complet
Gama de pompe de apă

Programul cuprinde 25 de tipuri de pom-
pe şi acoperă aproximativ 40 de milioane 
de autovehicule din Europa. În plus, aces-
ta conţine şi tipuri speciale pentru motoa-
re, în care pompa de apă lucrează com-
plet decuplată de motor. În pachetul de 
livrare sunt incluse toate piesele de 
schimb mici, necesare pentru montaj, in-
clusiv garnituri şi şuruburi. 

Cu ajutorul acestei grupe de produse, 
ContiTech oferă atelierelor posibilitatea 
de a obţine toate componentele pentru 
transmisiile prin curea dintr-o singură sur-
să. Program complet – la calitate obişnuită. 

Privire de ansamblu
 > 25 modele pentru 40 de milioane de 

autovehicule

 > tipuri de transmisii prin curea zimţată 
trapezoidală, precum şi acţionare  
electrică

 > inclusiv piese de montaj

 > 5 ani garanţie: www.contitech.de/5

 > alocare simplă prin TecDoc

 > sfaturi gratuite şi service pentru  
montaj: www.contitech.de/pic

Atelierele pot realiza toate solicitările comune de reparaţii cu ajutorul gamei de  
pompe de apă de la ContiTech, care pot fi comandate separat.

Informaţii suplimentare în PIC.

Calitate superioară
Teste interne cuprinzătoare privind  
performanţa confirmă calitatea  
pompelor de apă ContiTech.

Comparaţie între pompele de apă ContiTech, OES şi cele ale concurenţilor
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 > Nu utilizaţi pastă de etanşare suplimentară la montarea pompelor 
de apă. Aceasta se poate desprinde la funcţionare, poate  
contamina lichidul de răcire şi în final, poate defecta circuitul.

Sfat:

Water
Pump

Competence
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Ne-am gândit la toate
Set complet

Privire de ansamblu
 > pompe de apă de calitate OEM

 > funcţionalitate şi calitate testate

 > toate piesele într-o cutie: pompă de 
apă, curele, role de tensionare, role de 
deviere şi de ghidare, amortizor de 
tensiune precum şi toate piesele de 
schimb mici, precum şuruburi, piuliţe 
şi arcuri

 > montare logică datorită pachetului de 
livrare adecvat autovehiculului

 > inclusiv autocolant de schimb mai 
rezistent

 > mai multă eficienţă: doar o singură  
comandă şi un singur număr de depozit

 > 5 ani garanţie: www.contitech.de/5

 > alocare simplă prin TecDoc

 > sfaturi gratuite şi service pentru  
montaj: www.contitech.de/pic

În plus, pe lângă curea şi pompă de apă, 
conţine şi role de tensionare şi de devi-
ere, precum şi piese de schimb mici, ne-
cesare în funcţie de tipul autovehiculului. 
Şi în cantitatea potrivită. Aceasta face 
montajul mai uşor şi mai rapid. În plus: 
Conţine şi un autocolant de schimb mai 
rezistent. 

Acest set oferă avantaje nu doar insta-
latorului, ci şi atelierului: cu o singură 
comandă, toate piesele necesare sunt pe 
stoc şi disponibile, la nevoie. Şi datorită 
faptului că montajul se realizează rapid, 
per total înseamnă că există mai multă 
eficienţă şi astfel, mai mult câştig.  

În plus, atelierele se pot baza pe sigu-
ranţa companiei ContiTech cu care s-au 
obişnuit: cureaua dinţată este confecţi-
onată din cauciuc de sinteză de calitate 
superioară. Fiecare curea de tracţiune 
este răsucită în direcţie opusă (antiorar/
sens orar). Acest lucru face ca toate cu-
relele să fie mai rezistente şi să asigure 
o funcţionare silenţioasă. În baza acestei 
calităţi, ContiTech asigură o garanţie de 
5 ani pentru toate piesele din set. 

Setul din curea dinţată + pompa de apă facilitează lucrarea. Conţine toate  
piesele necesare pentru înlocuirea curelei dinţate, într-o cutie. 

ALL
IN 

ONE



ContiTech face parte din concernul internaţional de  

tehnologie Continental şi este un specialist şi un partener 

de dezvoltare recunoscut mondial cu produse inovative  

şi sisteme inteligente din cauciuc, plastic, precum şi  

combinaţii de materiale de exemplu metale, ţesături,  

sticlă, textile sau componente electronice. Astfel,  

ContiTech este prezentă aproape în toate ramurile  

industriale. Ne folosim competenţa cuprinzătoare în  

dezvoltarea şi expertiza materialelor pentru produse şi 

sisteme, pentru a le combina cu servicii individuale.  

Alături de clienţii noştri, creăm valori şi proiectăm încă  

de astăzi tendinţele sociale de mâine.

Conţinutul acestui document tipărit nu are caracter obligatoriu şi serveşte  
exclusiv în scopuri informative. Mărcile comerciale prezentate în această  
publicaţie sunt proprietatea Continental AG şi/sau a filialelor sale. 
Copyright © 2016 ContiTech AG, Hanovra. Toate drepturile sunt rezervate.  
Informaţii suplimentare puteţi găsi accesând www.contitech.de/discl_en P
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Power Transmission Group
 
 

Segment de piaţă

Automotive Aftermarket

Contact

ContiTech Antriebssysteme GmbH

Philipsbornstraße 1

Hanovra, Germania

Linie de asistenţă tehnică +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

Persoană de contact locală

www.contitech.de/contactlocator

Puteţi găsi date, instrucţiuni sau  

informaţii tehnice suplimentare în  

PIC la adresa www.contitech.de/pic sau 

pur şi simplu prin scanarea codului QR.

Certificat conform


