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Nowe referencje SKF do układu zawieszenia 

 

SKF dostarcza swoje rozwiązania nie tylko na fabryczny montaż, ale w 

większości przypadków jest również pierwszym producentem oferującym 

je na wtórnym rynku części zamiennych. Takim przykładem są kolejne 

referencje w katalogu elementów do układów zawieszenia. 

 

Tipo to obecnie najpopularniejszy w Polsce model Fiata, a jego sprzedaż z miesiąca 

na miesiąc systematycznie rośnie. Obecnie oferowany jest w trzech wersjach 

nadwozia - hatchback, sedan i kombi. W przednim zawieszeniu każdego z nich 

zamontowano te same łożyska i poduszki górnego mocowania amortyzatora, które 

w katalogu SKF otrzymały nr referencyjny VKDC 35241 T (nr OE 51983626). 

 

Kolejnym modelem samochodu, który w ostatnim czasie zyskuje na popularności 

wśród polskich kierowców jest nowy Citroen C3. W tym przypadku SKF również 

oferuje zestaw łożyska i poduszki do przedniego zawieszenia egzemplarzy z 

silnikiem 1.2 THP, 1.2 VTi i 1.6 BlueHDi. Numer referencyjny VKDA 35347 T 

odpowiada aż trzem pozycjom OE - 5035.63 i 5035.27 oraz 98 113 705 80. 

 

Citroen Jumpy, Peugeot Expert i Toyota Proace to kolejne modele, które powstały 

na bazie wspólnego projektu Grupy PSA i japońskiego producenta. Wiosną 2016 

roku podczas salonu samochodowego w Genewie przedstawiono ich osobowe wersje 

- Spacetourer, Traveler i po prostu Proace. Do wszystkich wymienionych, z 

silnikami wysokoprężnymi 1.6 i 2.0 BlueHDi, SKF oferuje zestaw poduszek i łożysk 

przedniego zawieszenia. Fabryczne części o numerze 98 055 720 80 i 98 055 199 

80 dostępne są teraz jako jedna pozycja o numerze VKDA 35352 T.  

 

Ostatnia z nowych referencji w katalogu elementów do układu zawieszenia firmy 

SKF przeznaczona jest do Renault Espace V, Scenic i Grand Scenic IV oraz Talisman 

z silnikami 1.2 TCe i 1.6 Tce oraz 1.5 dCi i  1.6 dCi. Zestaw poduszek i łożysk 

przedniego zawieszenia o numerze referencyjnym VKDA 35649 T odpowiada 

fabrycznie montowanym częściom o nr 54 32 582 71R i 54 32 070 20R. 
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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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