
Rozšíření sortimentu!
Nové sady INA KIT s drážkovým plochým řemenem pro komplexní 
servis řemenových pohonů motoru.

Kat. č. SAAM Značka
529 0001 10 Škoda, VW
529 0002 10 Škoda, VW
529 0005 10 Škoda, VW
529 0006 10 Škoda, VW
529 0007 10 Ford
529 0008 10 Opel
529 0012 10 Peugeot, Citroen
529 0013 10 Fiat
529 0017 10 Peugeot, Citroen

Příklady položek a aplikací:

Sortiment značky INA se nedávno rozšířil o sady pro 
přídavný pohon agregátů s plochým drážkovým řemenem. 
Tento produkt doplňuje stávající širokou nabídku 
rozvodových sad a je reakcí na zvyšující se poptávku po 
dílech pro údržbu systému pohonu agregátů.  

Pro zajištění spolehlivého provozu moderního 
automobilu již nedostačuje dosud běžná praxe, že při 
výměně rozvodového systému se plochý řemen a kladky 
pouze zkontrolují a vymění jen v případě, že vykazují 
známky poškození. Komponenty přídavného pohonu 
jsou totiž vystaveny mnohem vyššímu namáhání než 
v minulosti, protože počet a výkonový odběr agregátů 
se neustále zvyšuje, ať už se jedná o kompresor 
klimatizace, posilovač řízení, nebo zejména čím dál 
výkonnější alternátory. Když se k tomu přidá zvýšené 
torzní kmitání motorů, způsobené nižšími zdvihovými 
objemy a počty válců, tzv. downsizing, výsledkem je, že 
plochý řemen a kladky přídavného pohonu jsou dnes 
více zatížené než samotný rozvodový systém a jejich 
životnost je tedy logicky omezená. 

Stejně tak už neplatí argument, že v případě selhání 
přídavného pohonu, nehrozí „potkání“ motoru, ale 
maximálně výpadek dobíjení nebo jiné doplňkové 
funkce. U většiny automobilů hrozí, že spadlý plochý 
řemen se může zaplést pod ozubený řemen rozvodů 
a výsledkem je rozsáhlé poškození motoru. Výrobci 
automobilů si to uvědomují a někteří již proto udávají 
intervaly výměny nejen pro rozvodový systém, ale také 
pro přídavný pohon s plochým řemenem. 

Své o tom ví pochopitelně také INA, největší světový 
výrobce kladek pro řemenové pohony motorů a vývojový 
partner mnoha automobilek. Na základě dlouholetých 
zkušeností z praxe nyní představuje nový sortiment 

sad INA KIT s plochým řemenem pro komplexní výměnu řemenových 
pohonů motoru během jedné návštěvy servisu.

Nové sady obsahují všechny potřebné díly, pro některé aplikace i včetně 
volnoběžné řemenice alternátoru nebo vodního čerpadla, a kompletní 
montážní příslušenství k zajištění profesionální a efektivní opravy. Pro 
kontrolu je přiloženo i schéma uspořádání jednotlivých komponentů 
a vinutí řemene.

Aktuální nabídka je k dispozici v online katalogu 
Schaeffler na www.schaeffler-aftermarket.cz

Rostoucí nároky na systém pohonu agregátů

Porovnání nerovnoměrnosti otáčení klikového hřídele a rostoucích 
hodnot nabíjecího proudu alternátoru mezi lety 2000 a 2014.

Benzinový 4 válec, 1,4 l.
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Rok 2000
Benzinový motor 1,4 l
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APM Automotive s.r.o., www.apm.cz

DÍLY INA
S DEŠTNÍKEM

20.11. - 30.11. 2017

Získejte se značkou INA od APM Automotive 
exkluzivní deštník.

INA = Jedna ze značek koncernu Schaeffler Group 
zaměřená na vývoj a výrobu valivých a kluzných 

ložisek a vysoce přesných dílů pro motory či 
převodovky (např. zdvihátka, vahadla apod.) 
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Nakupujte autodíly INA (rozvodové sady, kladky, řemenice a ostatní motorové díly) 
od APM Automotive a za každý jednorázový nákup nad 4.500 Kč* 
získejte velký „golfový“ deštník Schaeffler Racing!


