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>  ŠKODA KAROQ oferă o excelentă siguranță activă și pasivă
>  Protecția adulți a primit un calificativ de 93% în cadrul testului.
>  ŠKODA KAROQ devine al doilea model al mărcii care primește 
     cinci stele Euro NCAP în 2017
>  Toate cele șapte modele ŠKODA au obținut cinci stele la acest test
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www.vanwezel.be www.vanwezel.be  7

Equipart bumper fits perfectly on the 
wing.

Non equivalent bumper deviates from the 
wing.

Equipart bonnet, as OE / stable.

Non equivalent bonnet, unstable.

Comparison with Equipart

These tests cover Off-car and On-car tests. This
means that not only fitting tests are executed, but also fol-
lowing features are carefully controlled and compared:

•     material thickness •     corrosion resistance
•     fixation points •     fold edge sealing
•     primer quality •     hinges
•     weight  •     surface structure
•     crash dents  •     welds

Having constantly 150 test cars at its disposal offers Van 
Wezel autoparts the most optimal and consistent testing 
opportunities. Each individual Equipart reference has 
been mounted and checked in detail on one of these test 
cars by qualified staff. 

An internal developed warehouse storage and packaging 
method significantly reduces the risk of damaging these 
delicate products. Supreme product availability together 
with fast and safe deliveries at all times!

All this results in a long list of over 1.500 parts for which 
Van Wezel autoparts assures an optimal quality for the 
consumer!

Test-Cars

Fitting test on the vehicle

 Trust is good...
...control is better
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FURNIZORUL NR.
DE LUBRIFIANȚI LA NIVEL 

MONDIAL 11 ANI LA RÂND

De peste 100 de ani, cuvântul 
Shell, scoica emblematică și culorile 
distinctive roșu și galben, au promovat 
valorile, calitatea produselor și a 
serviciilor oferite în întreaga lume.

Furnizorul numărul 1 de lubrifianți 
la nivel mondial, având o cotă de 
piață de 13,4%, Shell Lubricants se 
mândrește cu parteneriate puternice 
cu 80 de macrodistribuitori și 1.200 
de distribuitori deservind clienți în 
peste 100 de țări.

Shell Lubricants dispune de un 
portofoliu de patente care conține 
peste 150 de serii de lubrifianți, 
uleiuri și vaseline. Indiferent de 
domeniul de activitate și de gradul 
de specializare al echipamentelor 
utilizate, produsele și serviciile Shell 
sunt proiectate pentru a adăuga 
valoare activității dvs.

DESPRE 
SHELL LUBRICANTS

PARTENERIATE CU OEM 
(Producători de Echipamente Originale)
Certificările şi aprobările OEM existente reprezintă dovada 
clară că lubrifianţii Shell sunt potriviţi pentru echipamentele 
actuale. 

Shell Lubricants colaborează îndeaproape cu producătorii de 
echipamente originale (OEM) pentru a dezvolta produse care 
satisfac cerințele lor în ceea ce priveşte protecţia şi performanţa. 
Acest lucru asigură un lubrifiant adecvat scopului, spre deosebi-
re de un lubrifiant universal pentru o aplicaţie specifică.

Produsele Shell Lubricants sunt aprobate de importanţi OEM 
(Producători de Echipamente Originale) printre care se numără: 
Ferrari, Hyundai, BMW, VW  Group, KIA, Fiat Chrysler Automo-
bile, Renault Nissan, Daimler, Scania, GM.

SHELL HELIX - ULEIURI DE MOTOR PENTRU AUTOTURISME

Cine doreste sa fie lider, acela trebuie sa ofere produse care nu raspund doar celor mai ridicate exigente, ci care impun standarde.
Uleiurile sintetice sunt optimizate pentru motoarele avansate de astăzi în comparație cu uleiurile minerale: o mai bună curățare a motorului, 
uzură redusă a motorului, debit mai bun la temperaturi joase, consum redus de ulei, stabilitate mai bună la oxidare.

Lubrifiantii Shell Helix HX7  si Shell Helix HX8 oferă toate avantajele furnizatde Shell Helix HX6 și un debit mai rapid 
de ulei pentru o încălzire mai rapidă a motorului dar si economie de combustibil sporită.

Shell Helix HX8 / HX7 oferă protecție la uzură cu 40% mai bună decât cele mai recente standarde industriale. 

Se recomanda utilizarea lubrifiantilor Shell Helix HX7 si Shell Helix HX8 pentru: masini noi, mai ales cele prevazute cu turbocompresor, a 
prelungi durata de viață a unei mașini mai vechi, daca există probleme cu uleiul curent, a economisi bani pe termen lung, conducerea urbană 
și pe autostradă, pornirea la rece sau încărcăturile grele.

Odată cu dezvoltarea noii tehnologii a motoarelor și a condițiilor dificile de conducere de astăzi, un ulei de motor care se poate adapta activ 
la schimbarea stresului motorului este foarte important.
Shell Helix HX7 și Shell Helix HX8 cu tehnologia FLEXI MOLECULE TECHNOLOGY sunt concepute pentru a face față noilor provocări ale 
industriei. 

1

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Destinat cerintelor producatorilor de motoare de inalta performanta incluzand Ford si cerintelor ACEA A5/B5.
Specificatii, Aprobari si Recomandari: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C SI WSS-M2C913-D; Jaguar Land 
Rover STJLR.03.5003

Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30
Shell Helix HX8 Synthetic protejeaza si curata motoarele moderne. Ajuta la prevenirea formarii de depozite care duc la 
pierderea de performanta a motorului. Scade fortele de frecare din motor ceea ce duce la o economie de combustibil.
Specificatii, Aprobari si Recomandari: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4, VW 502.00/505.00; APROBARE MB 229.3, 
Renault RN 0700, 0710

Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30
Shell Helix HX8 ECT C3 foloseste tehnologii avansate care ajuta la pastrarea filtrelor de particule curate pentru a asigura 
performanta motorului pe termen lung. Scade fortele de frecare din motor ceea ce duce la o economie de combustibil
Specificatii, Aprobari si Recomandari: ACEA C3, APROBARE MB 229.31, 229.51, BMW LL-04

Shell Helix HX7 10W-40 
Shell Helix HX7 a fost formulat pe baza tehnologiei speciala de curatare activa. Protejeaza puternic motorul comparativ 
cu uleiurile de motor conventionale, prevenind continuu formarea de depuneri in motor. 
Specificatii, Aprobari si Recomandari: API: SN/CF; ACEA: A3/B3, A3/B4; JASO: SG+; APROBARE MB:229.3; 
VW: 502.00/505/00; Renault: RN 0700; Fiat: 9.55535-G2.

BMW MOTORSPORT CHOOSES
SHELL HELIX ULTRA DESIGNED FOR
ULTIMATE ENGINE PERFORMANCE
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BMW MOTORSPORT CHOOSES
SHELL HELIX ULTRA DESIGNED FOR
ULTIMATE ENGINE PERFORMANCE
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FURNIZORUL NR.
DE LUBRIFIANȚI LA NIVEL 

MONDIAL 11 ANI LA RÂND
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Shell, scoica emblematică și culorile 
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re de un lubrifiant universal pentru o aplicaţie specifică.

Produsele Shell Lubricants sunt aprobate de importanţi OEM 
(Producători de Echipamente Originale) printre care se numără: 
Ferrari, Hyundai, BMW, VW  Group, KIA, Fiat Chrysler Automo-
bile, Renault Nissan, Daimler, Scania, GM.

SHELL HELIX - ULEIURI DE MOTOR PENTRU AUTOTURISME

Cine doreste sa fie lider, acela trebuie sa ofere produse care nu raspund doar celor mai ridicate exigente, ci care impun standarde.
Uleiurile sintetice sunt optimizate pentru motoarele avansate de astăzi în comparație cu uleiurile minerale: o mai bună curățare a motorului, 
uzură redusă a motorului, debit mai bun la temperaturi joase, consum redus de ulei, stabilitate mai bună la oxidare.

Lubrifiantii Shell Helix HX7  si Shell Helix HX8 oferă toate avantajele furnizatde Shell Helix HX6 și un debit mai rapid 
de ulei pentru o încălzire mai rapidă a motorului dar si economie de combustibil sporită.

Shell Helix HX8 / HX7 oferă protecție la uzură cu 40% mai bună decât cele mai recente standarde industriale. 

Se recomanda utilizarea lubrifiantilor Shell Helix HX7 si Shell Helix HX8 pentru: masini noi, mai ales cele prevazute cu turbocompresor, a 
prelungi durata de viață a unei mașini mai vechi, daca există probleme cu uleiul curent, a economisi bani pe termen lung, conducerea urbană 
și pe autostradă, pornirea la rece sau încărcăturile grele.

Odată cu dezvoltarea noii tehnologii a motoarelor și a condițiilor dificile de conducere de astăzi, un ulei de motor care se poate adapta activ 
la schimbarea stresului motorului este foarte important.
Shell Helix HX7 și Shell Helix HX8 cu tehnologia FLEXI MOLECULE TECHNOLOGY sunt concepute pentru a face față noilor provocări ale 
industriei. 
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Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Destinat cerintelor producatorilor de motoare de inalta performanta incluzand Ford si cerintelor ACEA A5/B5.
Specificatii, Aprobari si Recomandari: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C SI WSS-M2C913-D; Jaguar Land 
Rover STJLR.03.5003

Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30
Shell Helix HX8 Synthetic protejeaza si curata motoarele moderne. Ajuta la prevenirea formarii de depozite care duc la 
pierderea de performanta a motorului. Scade fortele de frecare din motor ceea ce duce la o economie de combustibil.
Specificatii, Aprobari si Recomandari: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4, VW 502.00/505.00; APROBARE MB 229.3, 
Renault RN 0700, 0710

Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30
Shell Helix HX8 ECT C3 foloseste tehnologii avansate care ajuta la pastrarea filtrelor de particule curate pentru a asigura 
performanta motorului pe termen lung. Scade fortele de frecare din motor ceea ce duce la o economie de combustibil
Specificatii, Aprobari si Recomandari: ACEA C3, APROBARE MB 229.31, 229.51, BMW LL-04

Shell Helix HX7 10W-40 
Shell Helix HX7 a fost formulat pe baza tehnologiei speciala de curatare activa. Protejeaza puternic motorul comparativ 
cu uleiurile de motor conventionale, prevenind continuu formarea de depuneri in motor. 
Specificatii, Aprobari si Recomandari: API: SN/CF; ACEA: A3/B3, A3/B4; JASO: SG+; APROBARE MB:229.3; 
VW: 502.00/505/00; Renault: RN 0700; Fiat: 9.55535-G2.

BMW MOTORSPORT CHOOSES
SHELL HELIX ULTRA DESIGNED FOR
ULTIMATE ENGINE PERFORMANCE

FURNIZORUL NR.
DE LUBRIFIANȚI LA NIVEL 

MONDIAL 11 ANI LA RÂND
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Calitatea este 
în detalii

Precizie inegalabilă. 
Chiar şi în ambalare.
La JURID®, suntem foarte hotărâţi să atingem performanţe de 
frânare impecabile, folosind materiale de fricţiune optime. Prin 
cercetare şi dezvoltare permanentă, încercăm să îmbunătăţim 
continuu tehnologia noastră de frânare de primă-clasă, pentru a 
asigura o frânare sigură, în fi ecare zi. Calitatea este în detalii. Şi în 
noul nostru ambalaj pentru plăcuţele de frână.

• Producător de plăcuţe 
de frână OE de vârf, ce 
satisface necesităţile 
dumneavoastră de frânare

•  Tehnologia plăcuţelor de frână JURID®: 
tehnologiile OE inovatoare Jurid pentru 
piața aftermarket

• Produse în fabrici proprii 
pentru o precizie inegalabilă

• +98% acoperire pentru plăcuţe şi discuri

• Accesorii incluse 
 în cutie

Jurid® este o marcă comercială înregistrată a 
Federal-Mogul LLC sau a una sau mai multor 

fi liale ale sale, dintr-una sau mai multe ţări.

jurid-newpackaging-RO-210x297.indd   19/11/2017   9:04:14
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Oferta (aftermarket) >
Exista 2 tipuri de radiatoare: radiatoare 
ansamblate mecanic (de obicei ieftin) 
si radiatoare brazate aluminiu. Ambe-
le variante sunt folosite de producato-
rii de autovehicule. Cand inlocuim un 
radiator, specificatiile radiatorului nou 
(material, tehnologie si dimensiuni) 
trebuie sa fie egale sau mai bune de-
cat cele ale produsul original. Doar in 
cazul in care produsul inlocuit este un 
radiator aluminiu brazat si cel original, 
care il demontam, a fost mecanic an-
samblat este acceptabil ca grosimea 
miezului sa fie usor mai mica. Asta 
datorita faptului ca un radiator brazat 
aluminiu are o performanta de racire 
de pana la 60% mai ridicata decat un 
radiator mecanic ansamblat.

In cazul instalarii unui sistem de re-
morcare si/sau unei instalatii de imbu-
natatire a performantelor motorului 
(asemenea tuning-ului auto), se reco-
manda inlocuirea radiatorului (daca 
este posibil) cu o versiune brazata 
pentru performante mai bune si viata 
mai lunga a motorului. 

Bazele sistemului de racire >
Sistemul de racire al masinii are rolul 
de a mentiune o temperatura con-
stanta si una dintre elementele impor-
tante in acest circuit o reprezinta radi-
atorul. Cand motorul este in functiune, 
acesta produce foarte multa frecare si 
caldura, temperatura motorului poate 
creste chiar peste 1.500 °C. Compo-
nentele motorului care sunt supuse 
unor asemenea temperaturi trebuie 
sa poata fi racite imediat pentru a pre-
veni calirea/supraincalzirea lor. Daca 

motorul este supus unor asemenea 
schimbari de temperatura, consumul 
de combustibil si emisiile vor creste. 

Radiatorul >
Radiatorul este conectat la motor cu 
conducte prin care este pompat lichi-
dul de racire (antigelul). Lichidul de ra-
cire preia caldura produsa de motor si 
are rolul de o elibera prin intermediul 
radiatorului. Radiatorul are o serie de 
tevi subtiri pe unde acest lichid de ra-
cire circula, iar prin circulatia continua 
a aerului, lichidul se raceste. Rezultatul 
va fi o temperatura constanta a moto-
rului si prevenirea acestuia de a se su-
praincalzi. Radiatorul este amplasat in 
fata autovehiculului, adesea atasat de 
alte schimbatoare de caldura, aseme-
nea intercoolerului si condensatorului 
de clima.

Diferenta dintre radiatoarele brazate 
aluminiu si radiatoarele ansamblate 
mecanic >
Radiatorul este format din tevi aplati-
zate si lamele ondulate intre acestea. 
Lichidul de racire (fierbinte) trece 
prin tevile aplatizate, iar lamelele 
ondulate ajuta la producerea mai efi-
cienta a schimbului de caldura de la 
tevi catre atmosfera. Exista doua mo-
duri in care radiatoarele sunt produse: 

• Radiatorul brazat aluminiu are te-
vile si lamelele brazate intr-un cuptor, 
acesta procedura creaza o conexiune 
metalica perfecta intre elemente, 
favorizand un schimb de caldura op-
tim. Pentru a avea o suprafata mai 
mare de racire, de cele mai multe 
ori tipul de tevi folosite pentru acest 

tip de radiator sunt aplatizate. Ra-
diatoarele NRF sunt sudate folos-
ind tehnologia de brazare Nocolok®.  

• Celelalt tip de radiator este radiato-
rul mecanic ansamblat. Diferenta din-
tre acest tip de radiator si cel brazat 
aluminiu se remarca prin costul redus 
de productie, energie si elementele nu 
sunt sudate. Tevile acestui tip de radi-
ator sunt intotdeauna ovale sau ro-
tunde, fiind inserate prin pachete de 
lamele, conexiunea nefiind 100%, in-
totdeauna va exista un mic spatiu intre 
tevi si lamele. Rezultatul va fi intr-un 
schimb de caldura mult mai mic decat 
in cazul unui radiator brazat aluminiu 
(pana la 60%!).

Concluzie finala >
Daca motorul unui autovehicul este 
echipat original cu un radiator meca-
nic ansamblat, atunci acelasi tip de ra-
diator poate fi folosit daca va fi nevoie 
sa inlocuiti radiatorul. Daca radiatorul 
original a fost unul brazat aluminiu, 
atunci inlocuirea lui se face intotdeau-
na cu unul brazat aluminiu. In aceste 
conditii motorul nu va functiona intr-o 
conditie termica stresanta si va avea o 
racire optima, lucru care un radiator 
mecanic ansamblat nu-l poate inde-
plini. 

Radiatorul brazat aluminiu este de 
cele mai multe orice putin mai scump 
decat radiatorul mecanic ansamblat, 
dar ofera mai multa siguranta, fara 
stres si solutie pe termen lung moto-
rului. NRF are in portofoliu peste 3000 
de radiatoare brazate aluminiu.

Nu toate radiatoarele sunt la fel >
Diferenta dintre radiatoarele brazate si ansamblate mecanic

“Alegerea unui radiator nu este întotdeauna ușoară, deoarece există deseori multe 
alternative. Rețineți că poate exista o diferență enormă între două produse, în funcție 
de materiale, tehnologie și performanță. Alegand radiatorul potrivit, alegeți de fapt o 
componentă de înaltă calitate cu performanțe optime de răcire și durabilitate.”

ARTICOL NRF - DE ADAM GERTRUDA (SPECIALIST TEHNIC NRF)

Adam Gertruda
Specialist Tehnic

Radiatorul mecanic ansamblat >
Tevi rotunde sau ovale, fara conexiune 100% in-
tre tevi si lamele, performanta redusa de racire.

Radiatorul brazat aluminiu >
Tevi aplatizate, conexiune brazata intre tevi 
si lamele, performanta ridicata de racire.

www.nrf.euThe art of cooling >

Test temperature >
Schimbul de caldura la valori minime vazut 
in testul radiatorului mecanic ansamblat.
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O nouă aplicație mobilă gratuită 
disponibilă de la KYB

>   Destinată pentru a ajuta tehnicienii auto să explice pericolele 
       conducerii având componentele de suspensie uzate.
>   Oferă service-lui posibilitatea de a trimite cu ușurință fotografii 
       despre orice lucrare efectuată clienților săi
>   Service-urile personalizează aplicația cu propriile detalii și logo-ul
>   Toate comunicările către clienți, din aplicaţie, sunt personalizate 
        la fel ca şi service-ul
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sunt sudate. Tevile acestui tip de radi-
ator sunt intotdeauna ovale sau ro-
tunde, fiind inserate prin pachete de 
lamele, conexiunea nefiind 100%, in-
totdeauna va exista un mic spatiu intre 
tevi si lamele. Rezultatul va fi intr-un 
schimb de caldura mult mai mic decat 
in cazul unui radiator brazat aluminiu 
(pana la 60%!).

Concluzie finala >
Daca motorul unui autovehicul este 
echipat original cu un radiator meca-
nic ansamblat, atunci acelasi tip de ra-
diator poate fi folosit daca va fi nevoie 
sa inlocuiti radiatorul. Daca radiatorul 
original a fost unul brazat aluminiu, 
atunci inlocuirea lui se face intotdeau-
na cu unul brazat aluminiu. In aceste 
conditii motorul nu va functiona intr-o 
conditie termica stresanta si va avea o 
racire optima, lucru care un radiator 
mecanic ansamblat nu-l poate inde-
plini. 

Radiatorul brazat aluminiu este de 
cele mai multe orice putin mai scump 
decat radiatorul mecanic ansamblat, 
dar ofera mai multa siguranta, fara 
stres si solutie pe termen lung moto-
rului. NRF are in portofoliu peste 3000 
de radiatoare brazate aluminiu.

Nu toate radiatoarele sunt la fel >
Diferenta dintre radiatoarele brazate si ansamblate mecanic

“Alegerea unui radiator nu este întotdeauna ușoară, deoarece există deseori multe 
alternative. Rețineți că poate exista o diferență enormă între două produse, în funcție 
de materiale, tehnologie și performanță. Alegand radiatorul potrivit, alegeți de fapt o 
componentă de înaltă calitate cu performanțe optime de răcire și durabilitate.”

ARTICOL NRF - DE ADAM GERTRUDA (SPECIALIST TEHNIC NRF)

Adam Gertruda
Specialist Tehnic
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Tevi rotunde sau ovale, fara conexiune 100% in-
tre tevi si lamele, performanta redusa de racire.

Radiatorul brazat aluminiu >
Tevi aplatizate, conexiune brazata intre tevi 
si lamele, performanta ridicata de racire.
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Cât de bună este bieleta stabilizatoare MOOG? 

Testarea extensivă a dovedit că piesa MOOG egalează sau depăşeşte parţial 
echipamentul original al producătorului (OEM) la categorii esenţiale pentru o bieletă 
stabilizatoare. Rezultatele complete sunt prezentate în tabelul comparativ. 

Testele au fost efectuate în unităţile Federal-Mogul Motorparts din Saint Louis. 

Câteva caracteristici mecanice sunt critice pentru siguranţa şoferului şi pasagerilor autovehiculului. 

•	Valoare de pivotare a bolţului. Dacă valoarea de pivotare a bolţului este prea redusă, bolţul cu cap sferic 

poate fi smuls din carcasă. Produsele pentru suspensie MOOG îndeplinesc valorile specificate. 

•	Oringuri metalice de etanşare. Pentru prevenirea pătrunderii apei şi prafului în articulaţia sferică, burduful 
antipraf trebuie etanşat. Pentru o rezistenţă superioară şi etanşare de durată, MOOG este în curs de înlocuire a 

tuturor colierelor de etanşare din poliuretan cu coliere metalice. 

•	Rezistenţa carcasei. Nivelul ridicat de rezistenţă al carcasei asigură o rezistenţă îndelungată la oboseala 
materialelor şi previne deformarea bieletei. 

Caracteristică OE MOOG CONCURENT 1 CONCURENT 2

Tip lagăr 100% OEM 100% OEM 100% OEM 100% OEM

Rezistenţă bolţ 100% OEM 100% OEM 100% OEM 100% OEM

Rezistenţă carcasă 100% OEM 100% OEM 94% OEM 100% OEM

Deplasare axială 0,05 mm 100% OEM 1,2 mm 0,5 mm

Pivotare bolţ (totală) 29° 34° 27° 28°

Material burduf 100% OEM 100% OEM 100% OEM 100% OEM

Gradul elementului de asamblare 100% OEM 100% OEM 100% OEM 100% OEM

Material lagăr 100% OEM 100% OEM 100% OEM 100% OEM

  Superioară piesei OEM   Echivalentă cu piesa OEM   Inferioară piesei OEM

Rezultate test: sumar

MOOG

100% OEM

100% OEM

100% OEM

0,00 mm

34°

100% OEM

100% OEM

100% OEM

PRMMO1620-RO
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Vezi rezultatele de pe verso >>>

TEST PRODUS: BIELETA STABILIZATOARE

Bieleta stabilizatoare cu cea mai bună pivotare a bolţului 
din clasa sa: FD-LS-0090

Această piesă este montată în 6,5 milioane de autovehicule din Europa, cel mai frecvent în 
Ford Fiesta III, IV, Focus şi KA.

Despre bieleta stabilizatoare

Bara stabilizatoare interconectează 

suspensia din stânga şi dreapta. Bieleta 

stabilizatoare fixează bara antiruliu pe 

ansamblul roţii. Permite mişcarea şi cursa 

suspensiei.  

Bieleta stabilizatoare ajută bara antiruliu în 

timpul acţionării şi îmbunătăţeşte rigiditatea 

maşinii. Împiedică balansul prea mare al 

maşinii în viraje şi ajută la menţinerea 

controlului asupra acesteia.

Performanţă şi rezistenţă 
ridicate printr-o soluţie 
constructivă excepţională

• Materiale optime pentru lagăre

•  Materiale de înaltă calitate pentru 
corpul bieletei

• Prelucrare de precizie
•  Proces de asamblare complet  

controlat

MOOG FD-LS-0090 
Beneficiile produsului 

• Material durabil, mulţumită 
testelor de durabilitate extreme şi 
soluţiei constructive îmbunătăţite 
în condiţii dure de climă

• Montare rapidă: toate accesoriile 
sunt incluse

Posibile simptome de 
uzură sau deteriorare 

•  Scârţâit sau alte zgomote la 
trecerea peste denivelări

• Stabilitate redusă la abordarea 
virajelor
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pompe vacum

senzori

dispozitiv de reglare 

a arborelui cu came

butuc roată

mecanisme acționare geam

închizătoare ușiax planetară

răcitor EGR

kit distribuție

planetare

iluminare

fuzete

oglinzi

Este o companie germană înființată acum mulți ani, în domeniul comerțului cu 

piese auto aftermarket și OE. Bugiad livrează piese auto de calitate superioară 

pentru piața auto aftermarket, producători auto (furnizori OE) și furnizorii 

producătorilor de autovehicule (OEM/OES, furnizori secundari). Exportă produse 

în peste 25 de țări din lumea întreagă.

furtune turbo
- furtune turbo

- mai mult de 700 de furtunuri 

turbo diferite

- disponibilitate 95%



MATEROM DIALOG  47

pompe vacum

senzori

dispozitiv de reglare 

a arborelui cu came

butuc roată

mecanisme acționare geam

închizătoare ușiax planetară

răcitor EGR

kit distribuție

planetare

iluminare

fuzete

oglinzi

Este o companie germană înființată acum mulți ani, în domeniul comerțului cu 

piese auto aftermarket și OE. Bugiad livrează piese auto de calitate superioară 

pentru piața auto aftermarket, producători auto (furnizori OE) și furnizorii 

producătorilor de autovehicule (OEM/OES, furnizori secundari). Exportă produse 

în peste 25 de țări din lumea întreagă.

furtune turbo
- furtune turbo

- mai mult de 700 de furtunuri 

turbo diferite

- disponibilitate 95%



48  MATEROM DIALOG

Electromotoarele, alternatoarele și compresoarele A/C de la 
Lucas sunt făcute să fie fiabile. Fiecare unitate trece printr-un 
proces strict de 6 etape înainte să fie certificată și ambalată 
pentru livrare.

Dezasamblarea, curățarea, inspectarea și sortarea,
recondiționarea și înlocuirea, reasamblarea și apoi testarea
finală a unității centrale. Aceste procese certificate ISO
economisesc până la 80% CO2 față de producerea unei unități
noi. Și fiecare este efectuat sub controlul strict al muncitorilor 
calificați și experimentați din fabrica noastră. Mai mult, fiecare 
unitate de calitate OE de la Lucas ajunge în garajul dvs. cu 
asigurarea suplimentară a garanției noastre de 2 ani. 

Navigați online pentru a vedea gama completă.

Trust LucasBORG AUTOMOTIVE A/S
Bergsøesvej 12, DK-8600 Silkeborg, Denmark www.lucasee.com

Recondiționat și 100% 
testat pentru 
fiabilitate 100%
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www.materom.ro


