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SKF készlet változás: VKMA 01275 -> VKMA 01130-ra változott

OE #:  038 198 119 F

A gyártói előírásoknak megfelelően, a két SKF vezérműszíj készlet (VKMA 01130 és 
VKMA 01275) között a különbség a szíj – Mindkét szíjnak azonos a mérete, csak a felépítése 
más.

A gyártói szíj anyag változással egyetemben, a VKMA 01130-as készletben található szíj 
megerősített kivitelre változott. Manapság a személygépjárműgyártók a PTFE kivitelű 
szíjakkal szerelik az autókat, így az SKF egy szettet hozott létre: a VKMA 01275-öt a 
VKMA 01130-as készlet mellett.

A járműgyártói (OE) szíjfejlesztésnek megfelelően az SKF is megkezdte a vezérműszíj-
készletekbe a PTFE* szíj elhelyezését.

A PTFE* szíj nagyobb terhelhetőségét tesz lehetővé, valamint a csereperiódust 90 000 
Km-ről 120 000 km-re emeli (vagy 5 évre, amelyik előbb bekövetkezik).
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* PTFE =Politetrafluor-etilén

Régi OE/SKF szíj verzió Új OE/SKF szíj verzió

Készlet OE száma Teljes készlet OE # 038 198 119 F
Szíj OE száma 038 109 119 D 038 109 119 M
SKF Vezérlés készlet VKMA 01275 VKMA 01130
Bevonat Normál PTFE*
Szíj felszín szine Fekete Fehér
Fogak száma 141 141
Szélesség 25 25
Szélesség HNBR HNBR
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PTFE vezérműszíj fő előnyei:
 
• Lecsökkent szíjnyúlás
• Csökkent szíjrángatózás
• Nagyobb tapadás
• Magasabb élettartam/futásteljesítmény
• CO2 kibocsátás csökkenés

White Teflon coatingFehér PTFE bevonat

® Az SKF az SKF Csoport által védett márkanév.

© SKF Csoport 2012.
E kiadvány tartalmára minden kiadói jog fenntartva, és az újranyomás csak előzetes, írásos engedéllyel 
lehetséges (még részletek esetén is). Az információkat a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, 
azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.

Component addedSKF Teljes javítási ajánlata

A teljesk és professzionális javítás érdekében az SKF a 
gyártói előírásnak megfelelően hozzátett a 1 db extra 
tőcsavart* a VKMA 01130 készlethez
Biztosítva ezzel a VKM 11130 görgő teljes 
összeszereléséhez

     Plussz alkatrész


