Tłoczy ...

Dokonaj zakupu pomp wody MEYLE
za kwotę 5 000 PLN, i odbierz 1 x
narzędzie do płukania za złotówkę!*
* Okres promocji kwiecień / maj lub do
wyczerpania zapasów

... i tłoczy, i tłoczy, i tłoczy, i
tłoczy, i tłoczy, i tłoczy, bo ...
Pompy wody MEYLE przekonują do siebie przez solidne komponenty, jak przykładowo ekstremalnie
odporny na ścieranie pierścień uszczelniający SiC/SiC i odporne na najwyższe obciążenia łożysko
toczne. Nasza wyjątkowa obietnica dla pomp wody MEYLE 100.000 mil gwarancji*

Dream-Team: Pompy wodne i system płukania układu chłodzenia
z MEYLE!
Problemy z nieszczelnymi pompami wodnymi i
wynikające z tego uszkodzenia silnika stwarzają wiele
problemów w codziennym życiu warsztatu. Inżynierowie
MEYLE intensywnie poświęcili się zagadnieniom pomp

wodnych - z sukcesem: pompy wodne MEYLE oznaczają
jakość w każdym detalu. Uszczelnienia mechaniczne typu
SiC / SiC są stosowane we wszystkich pompach wodnych
MEYLE-HD i większości pomp wody MEYLE-ORIGINAL.

Płucze, i płucze, i płucze, i płucze, i płucze, i płucze. Bo ...
... tylko wtedy, gdy układ chłodzenia zostanie
przepłukany przed montażem pompy wody, kierowcy
skorzystają z naszej wyjątkowej obietnicy dla pomp wody
MEYLE: gwarancja 100 000 mil*. Razem z HAZET, MEYLE
wspiera warsztaty w ich codziennym życiu: dzięki
narzędziu do przepłukiwania MEYLE. Układ chłodzenia
czyści się wyłącznie wodą i sprężonym powietrzem
- nie ma potrzeby stosowania agresywnych środków
chemicznych i środków czyszczących. Po pewnym
czasie substancje ścierne można znaleźć we
wszystkich obwodach chłodzenia silnika: systemy są

zanieczyszczone przez działanie (zużycie, starzenie) i
możliwe naprawy (wymiana uszczelki głowicy cylindrów,
otwarcie układu chłodzenia). Korozja i kamień po
pewnym czasie mogą znacząco ograniczyć działanie
układu chłodzenia. Masa uszczelniająca, która może
dostać się do układu chłodzenia, może również uszkodzić
uszczelnienie pompy wodnej i ostatecznie spowodować
awarię całego układu. Dlatego MEYLE zaleca czyszczenie
wszystkich obwodów układu chłodzącego przy każdej
wymianie pompy wody na MEYLE-ORIGINAL. Płukanie
układu chłodzącego zapewnienia jego idealne działanie.
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* Nasze warunki gwarancji dostępne są na stronie www.meyle.com/gwarancja
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