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Wały napędowe SPIDAN klasy Premium
Technologie przyszłości
GKN jest dostawcą wałów napędowych do OEM-ów
Jako jedyne przedsiębiorstwo na niezależnym rynku części
zamiennych firma GKN oferuje kompletne wały napędowe
o jakości zapewnianej przez dostawców oryginalnego
wyposażenia.

Główne cechy
Wykonie w postaci jednego, dwóch lub trzech wałów
częściowych
Różne przeguby homokinetyczne jako przeguby ze stałymi i
przesuwnymi kulkami oraz przeguby typu tripod.
Bardzo precyzyjne wyważenie
Rozwiązania dla małych i dużych kątów ugięcia

Wały napędowe SPIDAN klasy Premium
Każdy wał napędowy SPIDAN jest całkowicie
indywidualny pod kątem jego zastosowania.
Wały są tak skonstruowane, wyregulowane
i dopasowane, aby jak najlepiej spełniać
wymagania użytkowe. Wymienne wały
napędowe są dostępne dla wielu pojazdów z
napędem na wszystkie koła oraz dla lekkich
pojazdów użytkowych.

Każdy wał napędowy – jest wyjątkowym
produktem inżynieryjnym
Odporność mechaniczna, sztywność, precyzyjne wyważanie i niewielka masa to
najważniejsze cechy wałów napędowych, które gwarantują długą żywotność przy
minimalnym obciążeniu hałasem i wibracjami (NVH). Przeguby i sprzęgła muszą
przenosić wysokie obciążenia eksploatacje przy dużych kątach pracy wału i zmianach
długości, których przyczyną jest względny ruch pomiędzy osiami a przekładnią w
samochodzie osobowym oraz silne obciążenia udarowe w pojazdach terenowych.
Indywidualna ekspertyza i innowacyjność GKN Driveline w zakresie pojazdów o wałach
zoptymalizowanych dla sytuacji awaryjnych zapewniają bezpieczną i wygodną jazdę.

Nowość w programie
Ciągle pracujemy nad poszerzaniem naszego bogatego programu
produkcji. Nasze aktualne nowości: Wały napędowe dla
Audi A4/S4/RS4/A5/S5/A6/S6/A7/S7/Q7
BMW X5
Volvo S60/V60/XC60
VW Transporter
Więcej informacji w naszym newsletterze
z produktami pod adresem http://www.gknservice.com/
pl/samochody_osobowe/nowosci_o_produktach.html
lub w TecDoc.

GKN jest certyfikowanym dostawcą danych
TecAlliance
Katalog SPIDAN do ściągnięcia:
http://www.gknservice.com/pl/samochody_
osobowe/pobierz_plik/katalogi.html
Rozszerzenia programów, nowe zastosowania,
nowe produkty – o wszystkim tym dowiesz
się z naszego newslettera z produktami.
Zarejestruj się pod adresem
www.gknservice.com.
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