LAI BREMZĒŠANA
BŪTU DROŠA!

*PIEDĀVĀJUMS
attiecas uz bremžu
klučiem nr. 21496550

CENA AR UZSTĀDĪŠANU
SĀKOT Nо 216,- EUR **
*Transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 2014. gadam ieskaitot,
saskaņā ar 4+ komplekta piedāvājumu bremžu klučiem nr. 21496550.
** Cena norādīta ieskaitot PVN 21%

ORIĢINĀLIE

VOLVO BREMŽU KLUČI

1
2
3
4
5
6

Visredzamākā atšķirība ir oriģinālo Volvo
bremžu kluču ieslīpās malas. Tas ietekmē
saskares virsmu starp bremžu kluci un
disku, novēršot saskarē esošo detaļu
plaisāšanu un bojājumus.

Oriģinālo Volvo bremžu kluču virsma
ir spīdīga. Spīdumu rada pastiprinošās
šķiedras, kas paildzina bremžu kluču
kalpošanas laiku.

Bremžu kluča vidū ir rieva.
Oriģinālā Volvo bremžu kluča rievai ir
īpaša forma. Tās uzdevums ir izkliedēt
siltumu, tā nodrošinot pareizu darbību
atšķirīgās temperatūrās, it īpaši
bremzēšanas laikā.
Oriģinālajiem Volvo bremžu klučiem
komplektā ir pievienotas ar fiksatoru
pārklātas stiprinājuma skrūves.
Fiksators novērš plāksnes stiprinājuma
skrūves patvaļīgu atskrūvēšanos.
Ārkārtīgi svarīga bremžu kluču komplekta
sastāvdaļa ir atsperu skavas, ar kurām
droši nofiksē un piespiež kluci bremžu
suporta iekšpusē. Oriģinālajām skavām ir
papildu aizsardzības elementi, kas novērš
skavas noslīdēšanu no bremžu kluča
pamatnes bremzēšanas laikā.

Oriģinālo Volvo bremžu kluču sastāvā nav
azbesta un svina, tāpēc tie ir nekaitīgi
mehāniķu un transportlīdzekļu operatoru
veselībai.
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Neoriģinālajiem bremžu klučiem ir asas
malas, kas, saskaroties ar bremžu disku,
var radīt troksni un vibrāciju. Ārkārtējos
gadījumos tas var sabojāt citas detaļas, kas
atrodas riteņu bremžu komponentu tuvumā.
Neoriģinālo bremžu kluču virsma ir matēta
un raupja. Tas var nozīmēt, ka materiāls, no
kā izgatavotas detaļas, ir pārāk mīksts vai
pārāk ciets, izraisot pārmērīgi ātru bremžu
kluču vai bremžu disku nodilumu.

Neoriģinālās detaļas rieva izskatās
pilnīgi citādi. Tā noteikti nav veidota
efektīvai darbībai ar Volvo bremžu sistēmu.

Lielākajai daļai neoriģinālo bremžu kluču
komplektā pat nav iekļautas skrūves,
neskatoties uz to, ka ir aizliegts remonta
laikā izmantot vecās skrūves un tās ir
jāatjauno saskaņā ar norādījumiem.

Neoriģinālo bremžu kluču atsperu
skavām nav šo aizsardzības elementu,
tāpēc pastāv iespēja, ka skava var
noslīdēt.

ORIĢINĀLIE VOLVO
BREMŽU KLUČI

