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  Υποδείξεις παραγγελίας
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε για την παραγγελία σας.

 

1  νέα προϊόντα και τροποποιήσεις 
Τα νέα προϊόντα/οι τροποποιήσεις τύπων 
κινητήρα στο εσωτερικό του καταλόγου 
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο.

2  Υποσημειώσεις 
Οι υποσημειώσεις επεξηγούνται στο

 αναδιπλούμενο τμήμα του εξώφυλλου.

3  Διάμετρος διάτρησης της φλάντζας

4 κατασκευή/υλικό 
  
   72–75

5  Διαστάσεις ακτινικών τσιμουχών αξόνων 
Διάμετρος εσωτερικά x  
διάμετρος εξωτερικά x  
βάθος 32 x 47 x 10

6  Ομάδες προϊόντων 
 Χαρακτηριστικοί αριθμοί σετ φλαντζών και 
μεμονωμένων φλαντζών 

 01  Σετ γενικής επισκευής κινητήρα  
(πλήρη σετ)

 02 Σετ κεφαλών
 03 Σετ για μία μονάδα κυλίνδρων
 04 Σετ συναρμολόγησης, υπερσυμπιεστής
 08 Σετ στροφαλοθαλάμου
 10 Σετ κάρτερ λαδιού
 11 Σετ εξάτμισης
 12 Σετ στελεχών βαλβίδων
 14 Σετ βιδών κυλινδροκεφαλής
 15 Σετ καπακιών βαλβίδων
 18 Καπάκια κεφαλής βαλβίδων
 40 + 41 Τσιμούχες
 50 + 51 Στεγανοποιήσεις φλάντζας
 61 Φλάντζες κυλινδροκεφαλής
 70 Τσιμούχες στελεχών βαλβίδων
 70 Just seal it
 71 Άλλες φλάντζες
 81 Ακτινικές τσιμούχες

7 Τεμάχια ανά κινητήρα

8 Περιεχόμενο ανά σετ

Ο κατάλογος περιέχει μόνο ένα μέρος του προγράμματος 
προϊόντων της εταιρείας μας. Αν δεν βρίσκετε τις φλάντζες  
που χρειάζεστε στο πρόγραμμα προϊόντων, παρακαλούμε να  
τις ζητήσετε ξεχωριστά.

χωρίς φλάντζα 
κυλινδροκεφαλής

ενσωματωμένη τσιμούχα αξόνων

Φλάντζα σωλήνα εξάτμισης

χωρίς φλάντζα κάρτερ λαδιού

χωρίς φλάντζα 
κυλινδροκεφαλής

Πλήθος εγκοπών σε φλάντζα 
κυλινδροκεφαλής

Πλήθος δοντιών σε φλάντζα 
κυλινδροκεφαλής

Πλήθος οπών σε φλάντζα 
κυλινδροκεφαλής

Σετ φλαντζών

Κυλινδροκεφαλή

Βίδες κυλινδροκεφαλής

Καπάκι κυλινδροκεφαλής

Τσιμούχες στελεχών βαλβίδων

Εισαγωγή

Εξαγωγή

Κάρτερ λαδιού

Τσιμούχες αξόνων

με τσιμούχα στελέχους 
βαλβίδας

με τσιμούχα αξόνων 
στροφαλοφόρου άξονα

Πλευρά κιβωτίου ταχυτήτων

Μετωπική πλευρά

δεν περιλαμβάνεται στο σετ

Στεγανοποιητικό

Έτος κατασκευής

Μοντέλο επιβατικού οχήματος 
Αριθμός πλαισίου

έως αρ. πλαισίου

από αρ. πλαισίου

Κωδικός κινητήρα / αριθμός κινητήρα

έως αριθμό κινητήρα

από αριθμό κινητήρα

Στροφαλοφόρος άξονας

Εκκεντροφόρος άξονας

9 άριθμός REINZ
  Τα νέα προϊόντα / οι τροποποιήσεις προϊόντων στο 

εσωτερικό του καταλόγου επισημαίνονται με μπλε χρώμα.

  άριθμοί των κατασκευαστών οχημάτων 
  Οι αριθμοί ΟΕ χρησιμεύουν αποκλειστικά στη σύγκριση. 

Αριθμός REINZ: 61-34280-00 (μεγάλο) 
Αριθμός ΟΕ: 03C 103 383 D (μικρό)

  Έκδοση βιδών

 Εξήγηση συμβόλων



 Υποσημειώσεις και σύμβολα

1 Σετ φλαντζών καπακιού κυλινδροκεφαλής

2 Φλάντζα κελύφους χρονισμού

3 Σετ στεγανοποίησης χιτωνίων ολίσθησης κυλίνδρων

4 Φλάντζα ψυγείου λαδιού

5 Φλάντζα σήτας λαδιού

6 Σετ φλαντζών πολλαπλής εισαγωγής/εξαγωγής

7 Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής/εξαγωγή

8 Τσιμούχα τεντωτήρα καδένας

9 Σετ φλαντζών υπερσυμπιεστή

10 Φλάντζα περιβλήματος πολλαπλής εισαγωγής

11 Φλάντζα κάρτερ λαδιού

12 με τσιμούχα στελέχους βαλβίδας

13 με τσιμούχα αξόνων στροφαλοφόρου άξονα

14 χωρίς τσιμούχα αξόνων στροφαλοφόρου άξονα

15 με τσιμούχα καπακιού βαλβίδας

16 με ελατήρια χιτωνίων ολίσθησης κυλίνδρων

17 χωρίς ελατήρια χιτωνίων ολίσθησης κυλίνδρων

18 για μία κυλινδροκεφαλή

19 με φλάντζα κυλινδροκεφαλής πολλαπλών στρώσεων

20 με φλάντζα κάρτερ λαδιού

21 Είδος κιβωτίου μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

22 Είδος κιβωτίου αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

23 Υλικό κάρτερ λαδιού χυτοχάλυβας

24 Υλικό κάρτερ λαδιού χαλυβδοέλασμα

25 Υλικό καπακιού κυλινδροκεφαλής χυτοχάλυβας

26 Υλικό καπακιού κυλινδροκεφαλής χαλυβδοέλασμα

27 για οχήματα με σύστημα κλιματισμού

28 για οχήματα χωρίς σύστημα κλιματισμού

29 για οχήματα με ρύθμιση ύψους ανάρτησης

30 για οχήματα χωρίς ρύθμιση ύψους ανάρτησης

31 Υλικό καπακιού κυλινδροκεφαλής αλουμίνιο

32 Υλικό καπακιού κυλινδροκεφαλής χυτευμένο αλουμίνιο

33 Υλικό καπακιού κυλινδροκεφαλής καουτσούκ

34 Υλικό καπακιού κυλινδροκεφαλής καουτσούκ

35 περιέχει ενσωμ. τσιμούχα αξόνων

36 Καπάκι κυλινδροκεφαλής

37 Ελατήριο

38 με εσωτερικό ελατήριο χάλυβα

39 με φλάντζα κελύφους χρονισμού

40 με φλάντζα κελύφους χρονισμού

41 με φλάντζα κυλινδροκεφαλής γραφίτη

42 με φλάντζα κυλινδροκεφαλής MLS

43 Φλάντζα κάρτερ λαδιού μαλακό υλικό

44 Φλάντζα κάρτερ λαδιού καουτσούκ

45 Στροφαλοθάλαμος από χυτοσίδηρο

46 Φορέας χυτεύματος

47 για μπλοκ χυτευτού αλουμινίου

48 για μπλοκ χυτοσιδήρου

49 μονοκόμματο

50 Φλάντζα 6 οπών

51 Υλικό μπλοκ κινητήρα αλουμίνιο

52 Υλικό μπλοκ κινητήρα χυτευμένο αλουμίνιο

53 Υλικό μπλοκ κινητήρα χυτοσίδηρος

54
μόνο για κινητήρες με τροποποιημένα χιτώνια ολίσθησης 
κυλίνδρων

57 Σετ φλαντζών, μπεκ ψεκασμού

58 Σετ επισκευής

59 Υλικό κάρτερ λαδιού πλαστικό

A εξωτερικά

AS Πλευρά εξαγωγής

ES Πλευρά εισαγωγής

H πίσω

I εσωτερικά

0 επάνω

U κάτω

V εμπρός
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