
Su pompaları

Tahrik kayışları değiştirilirken su pompası da daima kontrol edilmeli ve gerekirse  
değiştirilmelidir. Genel olarak bu bağlamda iki durum söz konusudur: 

1. Durum: Su pompası dişli kayış tarafından çalıştırılıyor. Bu durumda su pompası mutlaka 
değiştirilmelidir. Çünkü dişli kayışın değiştirilmesi zahmetli bir tamir işlemidir. Bu sebeple, su 
pompası arızalı olsun veya olmasın, tüm aşınma parçalarının da bu tamir işlemi esnasında de-
ğiştirilmesi mantıklıdır. 

2. Durum: Su pompası V-kayışı veya bir elektrikli motor tarafından çalıştırılıyor. Eski arabalar-
da kayış değişimi oldukça kolaydı, bu sebeple de su pompası sadece gerçekten aşındığında 
değiştirilebilir. Modern motorlarda ise karmaşık yan tahriklerdeki tamir çalışmaları o kadar  
uğraştırıcıdır ki, yan tahrik hazır sökülmüş durumdayken yeni aşınma parçalarıyla donatılması 
ve su pompasının da her durumda değiştirilmesi daha mantıklıdır. 
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Su pompaları

Tam program

Hangi tamir zorluğuyla karşı karşıya olunursa 
olunsun: Continental ürünlerinde satıcılar, ta-
mirhaneler ve müşteriler daima tavizsiz birin-
ci sınıf kaliteden emin olabilirler. Continental 
su pompası da dahil komple değişim işlemi 
için su pompası, dişli kayış, aksesuarlardan 
oluşan tüm gerekli parçaları pratik bir set ha-
linde sunmaktadır. 

Continental alternatif olarak tekli su pompala-
rını da sipariş edilmek üzere portföyünde bu-
lundurmaktadır. Program çok sayıda pompa 
türünü kapsamaktadır ve Avrupa'da 50 mil-
yondan fazla araç için uygundur. Ayrıca su 
pompasının motordan tamamen bağımsız 
çalıştığı motorlar için özel türler de mevcut-
tur. Teslimat kapsamında conta ve vidalar da 
dahil, montaj için gerekli tüm küçük parçalar 
bulunmaktadır. 
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Avantajları

 > 50 milyondan fazla araç için çok sayıda  
model

 > V-kayışlı tahrik ve elektrikli tahrik için türler

 > Montaj parçaları dahil

 > Makara ve rulman ile tüm yatak sayesinde 
yüksek oranda sessiz çalışma

 > Karbon ve silisyum karbürden şaft keçeleri 
sayesinde yüksek oranda sızdırmazlık

 > TecDoc ve Product Information Center 
(PIC) üzerinden kolay atama  

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