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Funkcja
Przewody powietrza doładowującego są integralną częścią układu chłodzenia powietrza
doładowania. Prowadzą one wstępnie sprężone i gorące powietrze przez intercooler do
zbiornika wyjściowego.
Wymagania:
• szczelny przepływ sprężonego i gorącego
powietrza
• regulowanie wahań temperatury
• tłumienie drgań
• kompensacja ruchu
• odporność na zużywanie
• odporność na olej

SYMPTOMY

PRZYCZYNY AWARII

EKSPERCI ZALECAJĄ

•• kontrolka silnika świeci się

•• zanieczyszczenie przewodów,

•• regularnie sprawdzaj, czy nie ma

•• spadek mocy

spowodowane zalegającym

żadnych uszkodzeń zewnętrz-

•• głośny odgłos zasysania przy

olejem

nych

•• uszkodzenia zewnętrzne typu
przetarcia
•• zmęczenie materiału

SZKODY NASTĘPCZE
•• utrata mocy

•• upewnij się, że wszystkie
przewody zostały zamontowane w odpowiednich pozycjach
montażowych
•• regularnie sprawdzaj szczelność
turbosprężarki
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przyspieszaniu

PRZEWODY POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO VAICO
Ponad 700 pozycji na naszej stronie www.autoteile.de
• ponad 30 zestawów naprawczych Expert Kits +
• Q+: ponad 500 przewodów powietrza doładowującego w jakości OE
• Jakość surowców: Złączki i zaciski w jakości producenta części
originalnych
• Pierścienie uszczelniające wykonane z kauczuku fluorowego FPM
• w ysokiej jakości materiały zgodne z jakością części originalnych (CR,
AEM, HAT-ACM, FKM | VMO)

PL

• stabilna tkanina wzmocniona kevlarem Kevlar ®

Quality brand of VIEROL AG · Germany

www.vaico.de

DOSTĘPNE TYLKO OD VAICO
engine & transmission parts by VIEROL
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WĘŻE POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO JAKO ZESTAW EXPERT KIT+ , ZAWIĘRAJĄCY ŁĄCZNIKI
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Rodzaj silnika olej napêdowy
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V10-5299

X-Ref 3B0 145 834 AC kit*
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Rodzaj silnika olej napêdowy

V10-5300

X-Ref 3B0 145 834 N kit*

V10-5301
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*Szczegółowe informacje oraz specyfikacje znajdą Państwo na stronie www.autoteile.de
Tymczasowe oferty ważne do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem prawa do wcześniejszej sprzedaży. Obowiązuja nasze ogólne warunki sprzedaży, dostawy oraz gwarancji, dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.
Podane ceny sa cenami netto, do cen należy doliczyć podatek VAT. Wszelkie numery referencyjne oraz nazwy, z wyłączeniem VIEROL AG, służą do celów identyfikacyjnych, nie są wiążące i nie mogą zostać ujęte na fakturze. © VIEROL AG
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X-Ref 3B0 145 828 G kit*
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