
Αντλίες νερού

Κατά την αντικατάσταση ιμάντων μετάδοσης κίνησης πρέπει να ελέγχεται πάντα και η 
αντλία νερού και, εφόσον απαιτείται, να αντικαθίσταται. Κατά βάση, γίνεται διάκριση σε 
δύο περιπτώσεις: 

Περίπτωση 1: Η μετάδοση κίνησης στην αντλία νερού πραγματοποιείται από τον οδο-
ντωτό ιμάντα. Απαιτείται αντικατάσταση της αντλίας σε κάθε περίπτωση. Η αντικατάστα-
ση ενός οδοντωτού ιμάντα συνεπάγεται εργασίες επισκευής μεγάλης έκτασης. Συνεπώς, 
πρέπει να αντικαθίστανται πάντα ταυτόχρονα όλα τα αναλώσιμα εξαρτήματα, ανεξάρτητα 
εάν παρουσιάζει βλάβη η αντλία νερού. 

Περίπτωση 2: Η μετάδοση κίνησης στην αντλία νερού πραγματοποιείται από τον σφηνο-
ειδή ιμάντα ή ένα ηλεκτρικό μοτέρ. Η αντικατάσταση του ιμάντα σε παλαιότερα οχήματα 
αποτελούσε μια σχετικά εύκολη διαδικασία. Συνεπώς η αντικατάσταση της αντλίας νερού 
απαιτείται μόνο σε περίπτωση φθοράς της. Αντιθέτως, στους πιο σύγχρονους κινητήρες, 
η μεγάλη έκταση των εργασιών επισκευής στους όλο και πιο πολύπλοκους βοηθητικούς 
μηχανισμούς κίνησης καθιστά αναγκαία την τοποθέτηση του αναλώσιμου εξαρτήματος 
και την αντικατάσταση της αντλίας νερού κάθε φορά που αφαιρείται ο βοηθητικός μηχανι-
σμός κίνησης. 
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Αντλίες νερού

Πλήρες πρόγραμμα
Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις επισκευής, 
με τα προϊόντα της Continental προσφέρου-
με βέλτιστα επίπεδα ποιότητας σε εμπό-
ρους, συνεργεία και πελάτες, χωρίς συμβι-
βασμούς. Η Continental προσφέρει όλα τα 
εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη 
αντικατάσταση (συμπερ. της αντλίας νερού) 
όπως αντλία νερού, οδοντωτός ιμάντας, 
αξεσουάρ, σε πρακτικά κιτ. 

Εναλλακτικά, η Continental προσφέρει με-
γάλο εύρος αντλιών νερού με δυνατότητα 
ξεχωριστής παραγγελίας. Η γκάμα περι-
λαμβάνει πολλούς τύπους αντλιών καλύ-
πτοντας πάνω από 50 εκατομμύρια οχήμα-
τα στην Ευρώπη. Επίσης, περιλαμβάνει 
ειδικούς τύπους για κινητήρες στους οποί-
ους η αντλία νερού λειτουργεί πλήρως ανε-
ξάρτητα από τον κινητήρα. Στον παραδοτέο 
εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλα τα μικροε-
ξαρτήματα που απαιτούνται για την τοποθέ-
τηση, συμπερ. στεγανοποιήσεων και βιδών.
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Πλεονεκτήματα
 > Πολυάριθμες εκδόσεις για πάνω από 50 
εκατομμύρια οχήματα

 > Τύποι για μετάδοση κίνησης μέσω σφηνο-
ειδούς ιμάντα και ηλεκτρικού μηχανισμού 
κίνησης

 > Συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα τοπο-
θέτησης

 > Ομαλή λειτουργία με ενιαία έδρανα με 
ρουλεμάν κύλισης και ένσφαιρα ρουλεμάν

 > Υψηλά επίπεδα στεγανότητας με τον στε-
γανοποιητικό δακτύλιο ολίσθησης από 
άνθρακα και ανθακοπυρίτιο

 > Εύκολη αντιστοίχιση μέσω TecDoc και 
Product Information Center (PIC)  

 > 5 χρόνια εγγύηση:  
www.continental-ep.com/5
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