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Zintegrowane zestawy łożysk kół SKF do Alfy Romeo Giulia, Forda 

S-Max i Opla Karl 

 

Od miejskiego malucha, poprzez popularny kompakt, do dużego auta rodzinnego - 

SKF niezmiennie oferuje łożyska kół o jakości OE do samochodów osobowych z 

każdego segmentu. 

 

Debiut każdego modelu samochodu stawia nowe wyzwania przed niezależnymi 

producentami części zamiennych. W przypadku firmy SKF zadanie jest znacznie 

ułatwione, bowiem jej inżynierowie od lat współpracują z koncernami 

motoryzacyjnymi już na etapie projektowania pojazdu, a gotowe rozwiązania 

trafiają do fabryk na pierwszy montaż. Dzięki temu SKF może szybko i przede 

wszystkim z utrzymaniem jakości OE, przygotować ofertę na aftermarket. W 

ostatnim czasie katalog firmy uzupełniony został o łożyska kół do czterech modeli 

aut dostępnych także w Polsce. 

 

Opel Karl (i bliźniaczy Chevrolet Spark) to 5-drzwiowy hatchback, który 

zadebiutował na rynku w 2015 roku. SKF dostarcza na jego fabryczny montaż m.in. 

kompletne zestawy łożysk kół przedniej osi. W katalogu części przeznaczonych na 

aftermarket dostępny jest już podstawowy zestaw HBU 1 (VKBA 6732) 

odpowiadający pierwszomontażowej referencji o numerze 13584680, 3 28 039. SKF 

oferuje też zaawansowany technicznie zestaw HBU 3 (VKBA 6754), który dzięki 

zintegrowaniu łożyska z piastą znacznie upraszcza montaż części w samochodzie. 

 

Oferowana od 2016 roku Giulia to popularny obecnie sedan Alfy. Konstrukcja auta 

zbudowana została na nowej płycie podłogowej Giorgio (na tej samej co SUV 

Stelvio) i jest to jeden z nielicznych dziś modeli z napędem na tylną lub obie osie. 

Również i w tym przypadku SKF dostarcza łożyska kół zarówno na pierwszy 

montaż, jak i na aftermarket. 
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W ofercie SKF znajdują się trzy zestawy HBU 3, przy ich wyborze należy zwrócić 

uwagę na wersję jednostki napędowej: silniki 2.0 i 2.2 D (przód VKBA 7116 

odpowiadający oryginalnej referencji 50533323, tył VKBA 7117 - 50533569), 2.9 

(przód VKBA 7117 - 50533323, tył VKBA 7118 - 50533570) oraz 2.0 i 2.2 D z 

napędem na obie osie Quadrifoglio (przód/tył VKBA 7117 - 50533569). 

 

Prawdziwe auto rodzinne musi być przestronne, co bez wątpienia zapewnia 

nadwozie typu van. Do tej kategorii zalicza się nowy Ford S-Max i bliźniacza od 

teraz konstrukcja Galaxy. Do ich produkcji SKF dostarcza zestaw łożysk kół HBU 3 

na przednią i tylną oś. Części te dostępne są już w katalogu na aftermarket: przód 

VKBA 7083 (oryginał 2006558) i tył VKBA 7084 (1864632). 

 

W przypadku wątpliwości, numer odpowiedniej referencji dla danego modelu 

samochodu można sprawdzić w katalogu TecDoc lub poprzez aplikację dostępną na 

urządzenia mobilne z system Android lub iOS z możliwością zeskanowania kodu QR. 

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Dominik Kolbusz | Proautomotive Sp. z o.o. 

Tel.: 0048 606 383 356 | e-mail: dominik.kolbusz@proautomotive.pl 

 

 

 

 

 

 

 

SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include 

technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in 

more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 

975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com    

 

® SKF is a registered trademark of the SKF Group. 
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