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Κατασκευαστική σειρά κινητήρων
OM 500 Euro 2/3
Νέα σετ

Όχημα

Κινητήρες

Mercedes-Benz (Actros)
Euro 2/3, έτος κατασκευής 1995 →

OM521.940/950-951, OM522.940-943/950
OM541.920-928/940-949/950-952, OM542.920-926/940-945/947-948/956-957
OM941.900/910/920-921/929-930/940/960/970/980-981/990
OM942.900/910-912/925/930/960/967/970/980/990

Ο κατασκευαστής του κινητήρα
βελτιστοποίησε στους προαναφερόμενους
κινητήρες το χιτώνιο κύλισης κυλίνδρου και
τα τοποθετημένα ελατήρια εμβόλων.
Στα πλαίσια της τεχνολογικής μετεξέλιξης
μειώθηκαν οι απώλειες τριβής και
βελτιώθηκαν οι ιδιότητες ολίσθησης στα
ελατήρια εμβόλων και στην επιφάνεια
κύλισης των χιτωνίων κύλισης κυλίνδρου.
Έτσι ήταν εφικτό να μειωθεί η κατανάλωση
λαδιού στη φάση στρωσίματος και η
κατανάλωση καυσίμου.
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Η Motorservice δημιούργησε σύμφωνα
με αυτές τις προδιαγραφές νέα σετ για τα
σχετικά προϊόντα KOLBENSCHMIDT.
Προσέξτε:
• Για να είναι εξασφαλισμένες άριστες
ιδιότητες κύλισης, στα KOLBENSCHMIDT
σετ τα ελατήρια εμβόλων έχουν
ρυθμιστεί ιδανικά ως προς τα χιτώνια
κύλισης κυλίνδρων. Για αυτό τον λόγο,
η Motorservice συνιστά σε επισκευές να
χρησιμοποιείται πάντα το πλήρες σετ.
• Τα προϊόντα της στήλης (A) δεν θα πρέπει
να τοποθετούνται από κοινού με τα
προϊόντα της στήλης (B).
• Τα παλαιά αποθέματα των
αντικατεστημένων προϊόντων μπορούν
να καταναλωθούν.

Τροποποιήσεις στους αρ. προϊόντος:
Ονομασία:

Έως τώρα (A):

Νέο (B):

Έμβολα

40 448 600

40 448 601

Σετ

[1]

40 448 961

40 448 963

Σετ [2]

40 448 962

40 448 964

Έμβολα KH–

40 463 600

40 463 601

Σετ KH–

[1]

40 463 961

40 463 963

Σετ KH– [2]

40 463 962

40 463 964

Χιτώνιο κύλισης κυλίνδρου

[1]

89 530 110

89 878 110

Χιτώνιο κύλισης κυλίνδρου

[2]

89 594 110

89 879 110

80 00328 1 2 000

80 00722 1 0 000

Σετ ελατηρίων εμβόλου

[1] Για στροφαλοθάλαμο με οπές ψύξης. Με εγκοπή ψύξης κάτω από το κολάρο δακτυλίου.
[2] Για στροφαλοθάλαμο χωρίς οπές ψύξης. Με εγκοπή ψύξης 20 mm κάτω από το κολάρο δακτυλίου.

Με επιφύλαξη αλλαγών και διαφορών στις εικόνες. Αντιστοιχία και αντικατάσταση, βλέπε τους εκάστοτε έγκυρους καταλόγους, TecDoc-CD ή στα συστήματα που βασίζονται σε
δεδομένα TecDoc.

