
Vodní čerpadla

Při výměně řemenů je nutné vždy také zkontrolovat vodní čerpadlo a popřípadě ho  
vyměnit. V zásadě pro to jsou dva scénáře: 

1. případ: Vodní čerpadlo je poháněno ozubeným řemenem. Potom by vodní čerpadlo mělo 
být vyměněno v každém případě. Neboť výměna ozubeného řemene je nákladná 
oprava. Proto má smysl vyměnit vždy všechny díly podléhající opotřebení – nezávisle na 
tom, zda je čerpadlo porouchané. 

2. případ: Vodní čerpadlo je poháněno klínovým žebrovaným řemenem nebo elektromoto-
rem. U starších vozů je výměna řemene relativně jednoduchá, proto musí být čerpadlo vy-
měněno pouze tehdy, když je opravdu opotřebené. Oproti tomu u modernějších motorů 
jsou výdaje na opravu na stále komplexnějších pomocných pohonech tak nákladné, že má 
smysl vybavit jednou demontovaný pomocný pohon tímto novým dílem podléhajícím  
opotřebení a vodní čerpadlo je potřeba v každém případě vyměnit. 
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Vodní čerpadla

Kompletní program

Nezávisle na tom, jaké požadavky na opravu 
je nutné zvládnout – s produkty společnosti 
Continental se prodejci, servisní dílny i zákaz-
níci mohou spolehnout na nekompromisní 
prémiovou kvalitu. Na kompletní výměnu vč. 
vodního čerpadla nabízí Continental všechny 
potřebné díly – vodní čerpadlo, ozubené řetě-
zy, příslušenství – v praktických sadách. 

Alternativně má Continental připraven sorti-
ment čerpadel k objednávání jednotlivě. Pro-
gram zahrnuje velké množství typů čerpadel 
a pokrývá více než 50 milionů vozů v Evropě. 
Navíc k tomu patří také speciální typy pro mo-
tory, ve kterých vodní čerpadlo pracuje zcela 
odděleně od motoru. K rozsahu dodávky patří 
také všechny drobné díly potřebné k montáži, 
včetně těsnění a šroubů. 
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Přednosti

 > Početné vybavení pro více než 50 milionů 
vozů

 > Typy pro pohon pomocí klínového žebrova-
ného řemene stejně jako pro elektropohon

 > Včetně dílů k montáži

 > Velmi klidný chod díky integrálnímu ložisku s 
válečkovým a kuličkovým ložiskem

 > Velká nepropustnost díky utěsnění sběracím 
kroužkem z uhlíku a karbidu křemíku

 > Jednoduché přiřazení přes TechDoc a  
Product Information Center (PIC) 

 > 5letá záruka: www.continental-ep.com/5
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