
Vattenpumpar

När en drivrem byts, måste även vattenpumpen inspekteras och, vid behov, bytas ut.  
Det finns två grundläggande scenarier: 

Fall 1: Vattenpumpen drivs av kamremmen. I detta fall ska vattenpumpen alltid bytas.  
Att byta kamrem är nämligen ett mycket tidskrävande arbete. Därför är det meningsfullt  
att alltid byta alla förbrukningsdelar – oavsett om vattenpumpen är defekt eller inte. 

Fall 2: Vattenpumpen drivs av en multiribbrem eller elmotor. På äldre fordon är det ganska 
enkelt att byta remmen. Vattenpumpen behöver därför bara bytas om den verkligen är sli-
ten. På modernare motorer, å andra sidan, är reparationer på den allt mer komplexa aggre-
gratdrivningen så tidskrävande att det är meningsfullt att montera denna nya förbruknings-
artikel när aggregratdrivningen är demonterad och därför alltid byta vattenpumpen i dessa 
fall. 
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Vattenpumpar

Fullständigt sortimentet

Oavsett vilka reparationer som ska utföras kan 
distributörer, verkstäder och kunder räkna 
med att produkterna från Continental håller 
kompromisslös premiumkvalitet.  Continental 
erbjuder alla nödvändiga delar – vattenpump, 
kamrem, tillbehör – i praktiska kit, vilket möjlig-
gör ett komplett byte, även av vattenpumpen.  

Alternativt har Continental ett utbud 
av fristående vattenpumpar. Sortimentet  
omfattar ett stort antal pumptyper och täcker 
över 50 miljoner fordon i Europa. Dessutom 
erbjuds även motorer med särskilda typer, där 
vattenpumpen drivs helt separat från motorn. 
Pumpen levereras komplett med alla förbruk-
ningsmaterial, inklusive tätningar och skruvar 
som krävs för monteringen. 
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Fördelar

 > En mängd typer för mer än 50 miljoner  
fordon

 > Typer för drivning med multiribbremmar 
och elmotor

 > Inklusive monteringsdelar

 > Mycket jämn gång och lång livslängd tack 
vare inbyggda lager med rull- och kullager

 > Optimal tätningsförmåga tack vare meka-
niska axeltätningar av kolfiber och kisel-
karbid

 > Enkel korsreferens via TecDoc och  
Product Information Center (PIC) 

 > 5 års garanti: www.continental-ep.com/5
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