Terméknformáció – 2010. január

SAAB

Műszaki információ: VKJA 5545 kibővített készlet tartalom
A szakszerű és teljes javítás érdekében az SKF kibővítette a készlet
tartalmát a porvédővel és egy zacskó kenőzsírral.

JÁRMŰGYÁRTÓ

MODELL

MOTOR

Saab

9000 Hatchback

Saab

9000 Hatchback

Saab

9000 Hatchback

3.0 24 V6 CS/CSE

Saab

9000

2.0 16 CD, 2.0 16 turbo CD,

Saab

9000

2.3 16 CD, 2.3 16 CDE, 2.3 16 CDE Eco-Power,
2.3

Saab

9000

3.0 24 V6 CD/CDE

2.0 16 turbo, 2.0 16 CS, 2.0 16 ND turbo, 2.0 16
turbo CS
2.3 16 CS, 2.3 16 CSE, 2.3 16 CSE Eco-Power, 2.3
16 turbo, 2.3 16 turbo CSE, 2.3 16 Aero CS

Porvédő
Kenőzsír (90 gr)
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VKJA 5545

VKJA 5545

VKJA 5545: Kibővített készlet tartalom
A porvédő fő feladata az, hogy megvédje a kerékcsapágyat a víztől és egyéb
szennyeződésektől, biztosítva így a hosszabb élettartamát.
A porvédő már fel van szerelve a féltengelycsuklóra annak érdekében, hogy:
- csökkenjen a szervizben a javítási idő;
- megelőzzék a szervizben történő hibás felszerelését.
A feltengelycsuklót meg kell zsírozni. A zacskóban mellékelt 90 gr. kenőzsírt be kell
tenni a gumiharangba, így biztosítva a gumiharang és a féltengelycsukló nagyobb
élettartamát.
Az SKF készlet tartlamazza az összes alkatrészt amelyek a szakszerű javításhoz
szükségesek: a gumiharangot, Seeger-gyűrűt, rövid és hosszú rögzítőszalagot,
csavaranyát és a kenőzsíros zacskót.

A szakszerű javítás érdekében a VKJA 5545 féltengelycsukló cseréjekor ne
kockáztasson, és cserélje ki az SKF készletben található összes alkatrészt!

® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
© SKF Csoport 2009
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egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden
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erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy
A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem

veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.
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