Oryginalny tłumik Volkswagen
– zalety:
+ Dokładność dopasowania do modelu samochodu i silnika
+ Trwałe materiały o wysokiej jakości

Zachowaj spokój
i wyrzuć to z siebie

+ Wysoka odporność na korozję
+ Doskonałe właściwości wyciszające
+ Optymalne dopasowanie do mocy silnika

Dlaczego warto wybrać oryginalne części?
Oryginalne części Volkswagen®
−− wykonane zgodnie ze specyfiką części użytych w produkcji
nowego samochodu,
−− gwarantują, że wszystkie elementy pojazdu perfekcyjnie
ze sobą pasują,
−− zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa,
niezawodności i wydajności.
Aby Twój Volkswagen pozostał Volkswagenem.
Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl

Pełna oferta Oryginalnych części Volkswagen®
u Twojego Partnera serwisowego Volkswagen
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Czy wiesz, że…

Oryginalny tłumik Volkswagen…

→→ Najważniejsze zadania układu wydechowego to redukcja

…… jest specjalnie dopasowany do każdego modelu pojazdu

hałasu, swobodne odprowadzanie gorących spalin
i oczyszczanie ich zgodnie z ustawowymi limitami emisji.
→→ Bez tłumików każdy proces spalania w silniku odbywałyby się

tak głośno jak przebicie opony.
→→ W rozgrzanym silniku benzynowym temperatura spalin

wynosi 800°C lub więcej. W rurze układu wydechowego
spada do maksimum 300°C na wylocie.
→→ Mocowanie powinno być na tyle wytrzymałe, aby trzymało

układ, ale zarazem na tyle elastyczne, aby łagodziło drgania.
Nieodpowiednie umocowanie może doprowadzić
do uszkodzenia układu lub podwozia.
→→ Układ wydechowy musi być dostosowany nie tylko do każdego

oraz każdego modelu silnika.
…… został wykonany z trwałych materiałów o wysokiej jakości

i optymalnej wytrzymałości.
…… ze względu na swoją budowę i użycie w produkcji stali

szlachetniej zapewnia usuwanie kondensatu oraz bardzo dobrą
ochronę przed korozją.
…… tłumi dźwięki emitowanych spalin lepiej niż wynika to

z przepisów prawa i dzięki temu podnosi komfort jazdy.
…… zapewnia pełne wykorzystanie mocy silnika.
…… charakteryzuje się niską masą przez co optymalizuje zużycie

pojazdu.

samochodu, ale również do każdego modelu silnika. Podczas

…… jest przytwierdzany przy pomocy samoczynnie regulujących się

naprawy jedynie część pasująca do układu może przywrócić

mocowań, które reagują na rozszerzanie układu wydechowego

jego całkowitą funkcjonalność.

pod wpływem wysokiej temperatury spalin.
…… jest dokładnie dopasowany, dzięki czemu naprawa jest szybsza

i tańsza.

