
Az SKF a járműiparban dolgozók igényeire manapság avval reagált, hogy egyre több és több 
alkalmazáshoz biztosítja a járműgyártói (OE) minőségű szíjkínálatát – mely már a legszélesebbek 
egyik az utángyártott alkatrészek világpiacán. 

A rugalmas szíj mint egy népszerű kopóalkatrész bukkant fel a modern segédhajtás rendszerekben, 
mivel nem igényel feszítőberendezést. És mint egy megbízható járműgyártói (OE) beszállító, az SKF 
mindig biztosítani tudja a hozzáférést a leginkább megfelelő, OE-minőségű utángyártott 

cserealkatrészekhez 
az ügyfelei részére. 

Az SKF rugalmas 
szíj kínálata ellátja 
az európai, 
rugalmas szíjjal 

szerelt 
gépjárműpark 

jelentős részét, 
megnyugtatva így 
az ügyfeleket és 
betörve egy piaci 
résbe. 

Az SKF rugalmas 
szíj kínálatában 
megjelenő legújabb 
alkalmazások az 
alábbiak: Citroën 
C2/C3, Peugeot 207 
és 307, Ford Fiesta, 
Focus, Mondeo, és 
a BMW 330D, 520D 
és X5. 

Részeként annak, hogy az utángyártott alkatrészek piacán a gépjárműjavítóknak a legjobb rugalmas 
szíj javítási megoldásokat nyújtsa, az SKF kifejlesztett egy egyszerű, többször felhasználható 
szerelőszerszámot – a VKN 300-at – mely lefedi az Európában leggyakoribb gépjárművekben 
alkalmazott rugalmas szíjak teljes választékát. 

 
Egyszerűen csak felcsavarozva ezt a speciálisan kialakított célszerszámot a szíjkerékre, a szerelő 
könnyen, biztonságosan és a járműgyártói előírásoknak megfelelően tudja mindig az új szíjat 
felszerelni. 

“A rugalmas szíj egy fontos alkatrész a mai gépjárművekben, tehát döntő, hogy az utángyártott piacon 
nekünk van a legjobb kínálatunk”, mondta Olivier Vigier, SKF Engine Product Manager. “De a mai 
szerelők irányába fennálló felelősségünk nem áll meg itt.” 

“Elkötelezettek vagyunk aziránt is, hogy a legteljesebb javítási megoldásokat tegyük elérhetővé, ezért 
bevezetünk egy sokoldalú és több sokszor felhasználható szerelőszerszámot, a VKN 300-at, hogy 
elérjük ezt. Célunk, hogy a gépjárműjavítást a szerelők részére lehetőség szerint minél könnyebbé 
tegyük, és a mi rugalmas szíj megoldásunk mutatja, hogy az SKF szem előtt tartja a ’mindent egy 
helyről’ beszállítói státuszt az utángyártott motoralkatrészek piacán.” 

Az SKF elkötelezett abban is, hogy a javítsa a műszaki színvonalat az utángyártott piacon. Amellett 
hogy termékkínálatához teljes javítási megoldásokat kínál, alapító tagja az eXponentia™ oktatási 
programnak és rendszeresen megjelenteti a ‘Pole Position - Első hely’ kiadványt, mely naprakész 



műszaki és termékinformációkat, valamint oktatási anyagokat nyújt a járműjavítóknak azért, hogy 
minél a javításokat minél jobb minőségben végezhessék el. 

További információért az SKF rugalmas szíj 
kínálatáról és egyéb járműipari termékeiről 
kérjük látogasson el a www.vsm.skf.com 
weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a 
helyi SKF kirendeltséggel. 

 

 


