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een waterpomp
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Wasserpumpe

Waterpomp
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Koelte bewaren
Waterpomp vervangen
Er zijn twee verschillende vereisten voor de reparatie van defecte waterpompen.
ContiTech heeft de juiste oplossing voor beiden.

Situatie 1: De waterpomp wordt
aangedreven door een multi V-riem of
de E-motor
In dit geval zijn de riem en waterpomp
relatief gemakkelijk te bereiken. En waar
de inspanning voor installatie laag is,
is het motto: vervang enkel wat echt
defect is. Daarom voorziet ContiTech
afzonderlijke waterpompen en riemen
voor dit soort reparaties (zie pagina 4).

Duidelijkheid in
plaats van bla bla:
Waterpompen in
originele eerstemontage
kwaliteit. Afzonderlijk
of in een kit.
Met vijf jaar garantie.

Situatie 2: De waterpomp wordt
aangedreven door een tandriem
De vervanging van een tandriem is een
veel complexere reparatie. Daarom is
het zinvol om alle onderdelen tegelijk te
vervangen. Met andere woorden, ook

Pompwiel met schoeplamellen

Ringdichting vervaardigd uit
carbon en siliciumcarbide

Integraallager met rol- en kogellagers

Getande poelie met nauwkeurig
gevormd tandprofiel

de waterpomp, ongeacht of deze defect
is of niet. Voor dit soort reparaties biedt
ContiTech alle vereiste onderdelen – waterpomp, tandriem en toebehoren – in
praktische kits (zie pagina 6).
Ongeacht welk type van reparatie nodig
is – met de waterpompen van ContiTech
kunnen werkplaatsen rekenen op originele apparatuur van eerstemontage
kwaliteit.

In één oogopslag
>> Zeer soepele en stille loop door integrale
lager met rol- en kogellagers
>> Hoge luchtdichtheid door dichting vervaardigd van carbon en
siliciumcarbide
>> Riemschijf vervaardigd uit sinterstaal
met nauwkeurig gevormd geribd
profiel
>> Hoge pompprestaties met vermogen
van ca. 200 l/min.
>> Gratis tips voor installatie en service:
www.contitech.de/pic
>> Vijf jaar garantie: www.ContiTech.de/5
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Waterpomp

Waterpomp

Volledig gamma
Assortiment waterpompen

Vergelijking van waterpompen van ContiTech, OES en concurrenten
Uitgang
[CTS*] %

Superieure kwaliteit
Uitgebreide interne benchmark-tests
bevestigen de kwaliteit van de
ContiTech waterpompen.
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Dankzij het gamma van afzonderlijk bestelbare waterpompen bij ContiTech,
kunnen werkplaatsen aan alle gangbare reparatieeisen voldoen.
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Het gamma bestaat uit 25 pomptypes en
beslaat dus ongeveer 40 miljoen voertuigen in Europa. Het bevat daarnaast ook
speciale types voor motoren waar de waterpomp volledig los van de motor werkt.
Bij de levering zitten alle gebruiksonderdelen vereist voor de installatie, inclusief
dichtingen en schroeven.
Met deze productgroep maakt ContiTech
het mogelijk voor werkplaatsen om alle
onderdelen vanuit één bron te verkrijgen.
Volledig gamma – in de vertrouwde kwaliteit.

In één oogopslag
>> 25 versies voor 40 miljoen voertuigen
>> Types voor multi V-riem aandrijving en
elektrische aandrijvingen
>> Inclusief installatieonderdelen
>> Vijf jaar garantie: www.ContiTech.de/5
>> Eenvoudige referentie via TecDoc
>> Gratis tips voor de installatie en
service: www.contitech.de/pic

Meer informatie is beschikbaar in
het PIC.

Tip:

0
ContiTech

>> Gebruik geen extra dichtingspasta voor de installatie van
waterpompen. Deze kan oplossen tijdens de werking, het
koelmiddel vervuilen en het milieu beschadigen.

* ContiTechTestSpecificaties
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Waterpomp

Waterpomp

We hebben aan alles
gedacht
Complete set
De distributieriem kit + waterpomp maakt het werk gemakkelijker. Hij bevat alle
benodigde onderdelen voor het vervangen van de tandriem in één box.

Naast de riem en waterpomp omvat
deze ook de span- en meelooprol, evenals de gebruiksonderdelen die nodig zijn
voor het specifieke voertuigtype. En in
precies de juiste hoeveelheden, waardoor de installatie gemakkelijker en sneller verloopt. Bovendien is een robuuste
wisselsticker inbegrepen.
De kit biedt tal van voordelen voor zowel monteur als werkplaats: slechts één
orderlijn volstaat om alle onderdelen in
voorraad en snel bij de hand te hebben
wanneer nodig. En aangezien de installatie zelf ook sneller verloopt, betekent dit
meer algemene efficiëntie. En dus meer
winst.
Bovendien, kunnen werkplaatsen vertrouwen op de veiligheid die zij van
ContiTech verwachten: de tandriem is
gemaakt van hoogwaardige synthetische rubber. De losse trekkoorden worden afwisselend in de tegenovergestelde
richting ingezet (S/Z-rek). Dit maakt de
riem meer torsiebestendig en zorgt voor
een vloeiendere en stillere loop. Gesterkt
door deze kwaliteit verleent ContiTech
vijf jaar garantie op alle onderdelen in
de kit.

In één oogopslag
>> Hoogwaardige waterpompen in
originele eerstemontage kwaliteit
>> Functionaliteit en kwaliteit getest
>> Alle onderdelen in één box:
waterpomp, riem, spanrollen, meeloopen geleiderollen, spandempers, en
alle vereiste gebruiksartikelen, zoals
schroeven, moeren en veren
>> Logische installatie dankzij levering die
exact overeenstemt met het voertuig
>> Robuuste wisselsticker inbegrepen
>> Meer efficiëntie: slechts één order- en
opslaglijn
>> Vijf jaar garantie: www.ContiTech.de/5
>> Eenvoudige referentie via TecDoc
>> Gratis tips voor de installatie en
service: www.contitech.de/pic
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Power Transmission Group
Marktsegment
Automotive Aftermarket
Contact
ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstraße 1
Hannover, Duitsland
Techn. Hotline +49 (0)511 938-5178
aam@ptg.contitech.de
Uw lokale contactpersoon
www.contitech.de/contactlocator

ContiTech is onderdeel van het internationale
technologiebedrijf Continental en geniet een wereldwijde
reputatie als specialist in materiaal en ontwikkeling
met innovatieve producten en intelligente systemen die
gebruik maken van rubber, plastic en combinaties van
materialen zoals metalen, stof, textiel, glas en
elektronische componenten. ContiTech is in bijna alle
sectoren van de industrie actief. Puttend uit onze
uitgebreide expertise in ontwikkeling en materialen,
combineren we onze producten en systemen met
aangepaste diensten. We werken samen met onze klanten
aan een toegevoegde waarde helpen de sociale trends
van morgen vandaag werkelijk te maken.

Gegevens, handleidingen en andere
technische informatie verkrijgbaar
via de PIC op www.contitech.de/pic
of scan gewoon de QR-code.
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