ZF växellådor ger MAN lastbilar
bättre ekonomi och mer prestanda

Att använda ZF växellådor ger många fördelar
••
••
••
••
••
••

Helsynkroniserad växellåda
Stöd för servoshift
12 eller 16 växlar
Låg ljudnivå
Intarder som tillval för extra säkerhet
PTO:er för hjälpkraftaggregat

Den lätta växellådsversionen med 12 växlar överför alltid optimal kraft till vägen vid
start, acceleration och marschfart. Med 16 växlar visar den helsynkroniserade manuella
växellådan vad den går för, t.ex. när det gäller terrängfordon.
Växellådan kan utrustas med olika PTO:er från ZF för drift av ytterligare enheter.
Ett kompakt växelhus i aluminium minskar onödig vikt och ökar nyttolasten.
De snedskurna dreven ger tyst gång.
Med den pneumatiska växlingshjälpen servoshift kan föraren välja växel snabbt
och utan att slösa energi. På så sätt är en rad olika växlingsvarianter och växelmönster möjliga.
Tillvalet intarder innebär en extra säkerhet och avlastning av färdbromsarna – inte bara
i nedförsbackar.

Trygghet i att renovera hos ZF
Vårt mål är att få ditt stillestånd så kort som möjligt. Serviceteamen i Sverige,
Norge och Baltikum består av kunniga och certifierade ZF servicetekniker.
När växellådan renoveras hos oss utför vi renoveringen med bibehållen garanti.
Våra tekniker hjälper dig att hitta den bästa lösningen då fel uppstår. Vid behov
kan våra fältservicetekniker besöka dig för att genomföra felsökning med
ZF diagnosinstrument.

Renoveringsprocessen
Alla komponenter som levereras av ZF behandlas enligt principen att om
de inte kan renoveras till originalspecifikation så ersätts de med nya delar.
Alla tätningar, plastkomponenter och andra syntetiska delar ersätts undan
tagslöst med nya delar. När den noggrant övervakade renoveringsprocessen
är slutförd, genomgår enheterna rigorösa tester. Det är det enda sättet att
säkerställa att renoverade delar kan erbjuda samma kvalitet, säkerhet och
funktion som motsvarande nytillverkade delar.
••
••
••
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Renoverad enligt ZF-standard
Utförs av certifierade ZF-tekniker
Originaldelar
Senaste mjukvaran

Utbytesenheter för korta driftstopp
För att enkelt se vilken utbytesenhet eller originalreservdel du behöver,
uppger du det 10-siffriga partsnumret som du hittar på typskylten.

Serviceintervall
Vår rekommendation för att undvika driftsstörningar är att alltid använda
ZF smörjmedel enligt ZF smörjmedelslista. Den finner du på www.zf.com.
Smörjmedelsklass
Tillämpning

ZF-Ecofluid M 02E
Intervaller för byte av olja och filter

•• Användning i varma länder
•• Långdistanstransport > 44 t
•• Kortdistanstransport
•• Tuffa driftförhållanden

360 000 km
3 år

•• Rutter efter tidtabell (bussar)
•• Genomsnittlig hastighet från 20 till 60 km/h
•• Långdistanstransport (lastbilar)
•• Långdistansresor (bussar)
•• Genomsnittlig hastighet 60 km/h

540 000 km
3 år

Kontakta oss
FÖR ATT BESTÄLLA

FÖR ZF SUPPORT

Ring oss på 08-92 31 74 eller skicka e-post till lvb@kgk.se

Ring oss på 08-92 30 58 eller skicka e-post till zf@kgk.se.

Besök vår hemsida www.zf.se

Besök Autokatalogen.se. Där kan du läsa mer och beställa produkter

ZF Services Partner – en del av KG Knutsson AB, auktoriserad ZF Services Partner i Sverige sedan 1951

