Elektrisk vandpumpe

PROGRAM FOR

BILER
VAREVOGNE

Sikrer cirkulation
i kølesystemet

Børstefri
motorer
For jævn drift med
minimal lyd

Den automatiske vandpumpe sikrer,
at der skubbes kølevæske gennem
motorens kølesystem.
Uden en velfungerende vandpumpe
vil kølevæsken ligge ubevægelig
i systemet, og der vil ikke opnås
kølevirkning.

Forbedret beskyttelse
mod overophedning
Alle dele er udstyret med en
fejlsikring ved lav effekttilstand,
som forhindrer overophedning,
hvis skovlhjulet blokeres.

Materialer i OEmatchende kvalitet
og med lang
holdbarhed

Hvis vandpumpen ophører med
at virke, kan det føre til alvorlig
beskadigelse af motoren som følge
af overophedning.

Alle materialer er nye
og af højeste kvalitet.
Holdbarhedstest sikrer
lang levetid.

Vigtigt
at vide
• Den tid, der bruges på at udskifte
pumpen, er ofte den dyreste del af
reparationen. Du skal derfor sørge for, at
beslag er tilgængelige, før der startes.
• En defekt vandpumpe vil have en negativ
indvirkning på køretøjets køleydelse,
hvilket vil forårsage for stor termisk
belastning af motoren.
• Vandpumpens forventede levetid vil

Kvalitet der
matcher OE

Konstrueret og produceret til eftermarkedet
og testet i henhold til OE-kravene.

Pålidelighed og
ydeevne

Konstruktion i høj kvalitet med tilføjede
funktioner, der er unikke for eftermarkedet,
f.eks. overophedningsbeskyttelse.

Konkurrencedygtigt
sortiment

Fuldt afprøvet
Alle Nissens’ vandpumper er
testede for at sikre perfekt
form, tilpasning og funktion.

Vandpumpeprogram til eftermarkedet:
Produktsortiment med 35 elementer, som
omfatter både elektriske teknologier og
hjælpeudstyrsteknologier.

blive forringet hurtigt, hvis den forkerte
frostbeskyttelsesvæske benyttes, hvis
frostbeskyttelsesvæsken
uregelmæssigt

eller

udskiftes
slet

ikke.

Kontamineret frostbeskyttelsesvæske
vil også beskadige følsomme dele af
vandpumpen.

Hurtig
installation
med essentielle
beslag

Perfekt
installation

Fokus på forbindelser
Alle forbindelser er designede
til at passe, fungere og forsegle
på samme måde som OEforbindelser.

Dele omfatter
vibrationsisolatorer og
monteringsbeslag, som
passer til OE-dele, hvor
det er relevant.

Ydeevne der matcher OE
Strømningshastigheder er testede op imod
OE for at sikre optimal ydeevne.

