
WAHACZ
Wahacze łączą podwozie z modułem zawieszenia 
przez co zapewniają szybki i precyzyjny ruch kół. 
Dobrze dopasowane przeguby kulowe i łączniki 
zapewniają komfort poprzez tłumienie wibracji. Z 
przyczyn bezpieczeństwa i wysokiej mechanicznej 
ważności, obowiązkowo powinny być wymieniane 
gdy zostaną zużyte lub zepsute.

DRĄŻEK KIEROWNICZY/ KOŃCÓWKA 
DRĄŻKA KIEROWNICZEGO
Stałe i regulowane drążki kierownicze łączą 
przekładnię kierowniczą z kołami pojazdu. Dosto-
sowane do potrzeb każdego podwozia, zapewniają 
bezpieczeństwo i bezpieczne prowadzenie. Sztywność 
i odpowiednie ustawienie tych części chroni układ 
kierowniczy i koła od zbytnich wibracji, pozwalając na 
zmniejszenie zużycia opon.

ŁĄCZNIKI STABILIZATORA
Łączniki stabilizatora kontrolują przechył pojazdu 
podczas skrętów łącząc stabilizator z systemem 
zawieszenia pojazdu. Łącznik pełni główną rolę 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo i komfort, gdyż 
ich uszkodzenie prowadzi do problemów z 
przyczepnością i zwiększonego przechyłu auta. Na-
sze łączniki stabilizatora wykonane są z najlepszych 
materiałów, w celu minimalizacji hałasu przekładni i 
zapewnienia szybkiej reakcji.

PRZEGUBY KULOWE
Przegub kulowy jest nieodłączną częścią drążków 
kierowniczych, wahaczy i stabilizatorów. Corteco 
oferuje przeguby kulowe w jakości oryginału oraz 
zgodne z najnowszymi technicznymi wymagania-
mi rynku motoryzacyjnego. Rozwoj najnowszych 
technologii wraz z partnerami z rynku OE przekłada 
się na najwyższą jakość naszych produktów.
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TWÓJ EKSPERT OD

ZAWIESZENIA I UKŁADU KIEROWNICZEGO
Corteco wzmacnia swoją ofertę kontroli wibracji z pełną gamów produktów 
z zakresu zawieszenia i układu kierowniczego. Poprzez produkcję "lean" , 
a także działanie według zasad totalnej jakości, możemy zagwarantować 
najwyższą jakość naszych produktów.

zmniejszenie zużycia opon.

ŁĄCZNIKI STABILIZATORA
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SPODZIEWAJ SIĘ DOSKONAŁOŚCI

CORTECO EXPERT KIT 
Części zawieszenia i układu kierowniczego są krytcznie ważne, do zapewnienia bezpieczeństwa, 
dlatego ważne jest by wymieniać je na nowe podczas naprawy.     

Nowe zestawy Corteco EXPERT KIT ułatwiają codzienną pracę w warsztacie, gwarantując 
profesjonalną naprawę i oszczędzając czas i pieniądze. Zestaw składa się ze wszystkich części 
niezbędnych w naprawie. Dodatkowo można w nich znaleźć śruby, podkładki i nakrętki. Naprawę 
można zacząć natychmiast po otworzeniu pudełka. Każdy zestaw dopasowany jest pod specy� kę 
konkretnego pojazdu, zapewniając kompletne rozwiązanie.

Zestawy Corteco EXPERT KITS dostepne są dla następujących 
aplikacji zawieszenia i układu kierowniczego:

 ► Drążki kierownicze 
i końcówki drążków             
kierowniczych

 ► Łączniki stabilizatora
 ► Tuleje metalowo - gumowe 
zawieszenia

 ► Wahacze
 ► Przeguby kulowe

Bezpieczeństwo dzięki zestawom 
Corteco EXPERT KIT:

 ► Produkty i akcesoria w jakości OEM
 ► Zawiera wszystkie niezbędne części
 ► Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze
 ► Korzyści z wiedzy i doświadczenia czterech   
specjalistów

 ► Zadowoleni i wierni klienci




