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Specjaliści SKF pomagają w prawidłowym doborze i 

montażu osłony przegubu  

 

Firma SKF jest także producentem osłon gumowych, które chronią 

newralgiczne połączenia podzespołów samochodu. Aby spełniły swoją rolę 

równie ważny jest ich prawidłowy montaż. 

 

Konstruktorzy BMW serii 3 i X5 zastosowali dwie różne osłony zakładane od strony 

skrzyni biegów. W wersji o numerze OE 31 60 7 507 403 osłona dostosowana jest 

do przegubu o okrągłym kształcie kielicha, przez co nie ma konieczności stosowania 

wewnętrznego krążka ochronnego. Z kolei w wersji o numerze OE 31 60 7 565 315 

końcówka ma kształt tripodu co wymaga nałożenia odpowiednio dopasowanego 

krążka ochronnego.  

 

O tym jaka konstrukcja została zastosowana w konkretnym egzemplarzu BMW serii 

3 lub X5, mechanik dowiaduje się dopiero po demontażu starej osłony. Aby uniknąć 

zamówienia złych części, a tym samym przyspieszyć czas naprawy, firma SKF 

proponuje zestaw VKJP 8025 zawierający osłonę, dodatkowy krążek z wyciętym 

otworem w kształcie tripodu oraz dwie opaski zaciskowe. 

 

W wybranych modelach produkowanych przez Grupę Volkswagen - Audi A4, Skoda 

Superb i Volkswagen Passat - duży wpływ na żywotność osłony, a tym samym 

przegubu półosi ma sposób montażu. Specjaliści z SKF zwracają uwagę, że zbyt 

bliskie ułożenie przegubu od strony mniejszej średnicy doprowadzi do przetarcia 

gumy, z kolei przesunięcie jej w drugą stronę doprowadzi do nadmiernego 

rozciągania, a w konsekwencji pęknięcia. Dlatego przed zaciśnięcie opasek należy 

wykonać prosty sprawdzian poprzez wychylenie przegubu pod maksymalnym 

kątem. Od strony zewnętrznej gumowa osłona nie powinna wyglądać na zbytnio 

rozciągniętą, od wewnętrznej na mocno ściśniętą. 
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SKF do tych modeli z Grupy Volkswagen oferuje kompletny zestaw VKJP 3017, 

który odpowiada fabrycznie montowanym osłonom przegubu o numerach: OE 8D0 

498 203 A, 8D0 498 203 i 3B0 498 203 A. 

 

Wszystkie części SKF przeznaczone na aftermarket są w pełni zgodne z elementami 

używanymi na pierwszy montaż. 

 

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. 
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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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