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Nowości SKF w zestawach rozrządu z pompą wody 

 

Kolejną nowością w katalogu SKF jest kompletny zestaw naprawczy rozrządu z 

pompą wody do wybranych modeli Forda. Uzupełniono również zawartość 

opakowania pompy wody przeznaczonej do modeli Renault-Nissan. 

 

SKF jest pierwszym dostawcą, który na aftermarket, wprowadził zestaw naprawczy 

rozrządu z pompą wody do nowych modeli Forda. Jeden zestaw SKF VKMC 04215-1 

odpowiada trzem elementom OE: napinacz nr 1685747, pasek rozrządu nr 1675963 

i pompa wody nr 1935496. W opakowaniu znajduje się również uszczelka pompy 

wody oraz komplet śrub mocujących. 

 

Zestaw SKF VKMC 04215-1 przeznaczony jest do modeli Ford z silnikiem 1.5 

EcoBoost: C-Max, Grand C-Max, Focus III, Galaxy, Kuga II, Mondeo V i S-Max 

produkowanych od września 2014 roku. 

 

Istotna zmiana zaszła w dwóch referencjach przeznaczonych do modeli Dacia 

Sandero i Logan, Renault Clio, Modus i Twingo oraz Nissan Kubistar. Do zestawu 

naprawczego rozrządu SKF VKMC 06002 (pasek rozrządu z napinaczem i pompą 

wody) i pompy wody SKF VKPC 86810 - od partii produkcyjnej 65N - dodano o-ring 

uszczelniający. Jego wymiana, ze względu na konieczność użycia oryginalnego 

konektora obudowy pompy wody, jest obowiązkowa podczas montażu nowej części. 

Inaczej może dojść do wycieków spod korpusu pompy. 

 

Obie referencje SKF są odpowiednikami oryginalnych części: Renault nr 77 01 478 

923, 21 01 018 32R i 21 01 088 45R oraz Nissan nr 21010-00Q1G, 21010-00QAK i 

21010-00QAR. 
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W przypadku wątpliwości, numer odpowiedniej referencji SKF 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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