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Tecnologia orientada para o futuro
A GKN fornece eixos longitudinais aos fabricantes automóveis
A GKN é a única empresa no mercado livre de peças
sobressalentes que fornece eixos longitudinais completos
em qualidade de equipamento original

Características principais
Configuração com um, dois ou três peças
As mais variadas juntas homocinéticas, como juntas de
esferas fixas e esferas deslizantes e juntas com tripeça
Equilibragem de alta precisão
Soluções para pequenos e grandes ângulos de flexão

SPIDAN Premium – Eixos longitudinais
Cada eixo longitudinal SPIDAN é único no que
respeita a sua aplicação. Ele é produzido,
ajustado e adaptado de forma a corresponder
de forma exata aos requisitos da aplicação.
Os eixos longitudinais de substituição estão
disponíveis para inúmeros veículos com
tração às quatro rodas e veículos comerciais
ligeiros.

Cada eixo longitudinal é um produto único personalizado
A solidez, a rigidez, a equilibragem de precisão e a massa reduzida são as características
essenciais dos eixos longitudinais, por forma a garantirem uma longa vida útil com uma
carga mínima de ruído e vibrações (NVH). As juntas e os acoplamentos dos eixos têm
de resistir a elevadas cargas de serviço, com grandes ângulos de flexão e alterações
de comprimento que, nos veículos ligeiros de passageiros, ocorrem entre os eixos e as
transmissões devido a movimentos relativos e, nos veículos todo-o-terreno, ocorrem
devido a fortes cargas de impacto.
O know-how e a inovação, únicos da GKN Driveline, na área dos eixos
com otimização „crash“ possibilitam uma condução segura e confortável.

Novo no sortimento
Trabalhamos constantemente na expansão do nosso abrangente sortimento
de produtos. Agora novo: eixos longitudinais para
Audi A4/S4/RS4/A5/S5/A6/S6/A7/S7/Q7
BMW X5
Volvo S60/V60/XC60
VW Transporter
É possível consultar mais informações na nossa
newsletter de produtos, em
http://www.gknservice.com/pt/veiculos_ligeiros_
de_passageiros/novidades_em_produtos.html
ou em TecDoc.

A GKN é um fornecedor de dados TecAlliance
certificado.
Catálogo SPIDAN para download:
http://www.gknservice.com/pt/veiculos_ligeiros_
de_passageiros/download/catalogos.html
Expansões dos sortimentos, novas aplicações,
novos produtos – seja o primeiro a descobrir tudo
através da nossa newsletter de produtos.
Registe-se em www.gknservice.com.
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