Elring-Service
Uszczelnienia, zestawy uszczelnień oraz części
serwisowe w jakości wyposażenia oryginalnego

Jakość Elring – wiodąca na światowych rynkach
Części zamienne Elring pochodzą od firmy ElringKlinger AG, czołowego partnera w badaniach
i rozwoju oraz seryjnego dostawcy międzynarodowego przemysłu samochodowego. Od swojego
powstania w roku 1879, Elring tworzy nowoczesne rozwiązania w dziedzinie techniki uszczelnień.
ElringKlinger konstruuje i produkuje, uszczelnienia podgłowicowe, uszczelnienia specjalne, moduły
z tworzyw sztucznych, oraz termiczne i akustyczne części osłonowe do silników, skrzyń biegów,
układów wydechowych, podwozia pojazdu oraz agregatów pobocznych, dostarczając je dla prawie
wszystkich producentów samochodów i silników. ElringKlinger produkuje na wyposażenie seryjne,
systemy kontaktujące do baterii jonowo-litowych i rozszerza swoje kompetencje w dziedzinie
systemów redukcji gazów spalinowych. Tym samym ElringKlinger jest jednakowo reprezentowany –
czy to w optymalizacji silnika spalinowego, czy też w alternatywnych technologiach napędu.
Doświadczenia wyniesione z pierwszego wyposażenia, umożliwiają marce części zamiennych Elring,
jej światowy sukces. Dzięki oryginalnym produktom Elring o jakości wyposażenia seryjnego,
partnerzy handlowi, warsztaty i ich klienci, jeżdżą z pewnością lepiej oraz bardziej przyjaźnie dla
środowiska naturalnego.

Przegląd serwisu Elring
Technika i wsparcie profesjonalisty
• Szkolenia techniczne i sprzedażowe
• Techniczna „gorąca” linia: +49 7123 724-799
• Doradztwo techniczne
• Techniczny i sprzedażowy serwis informacyjny, wskazówki od profesjonalisty
w dziedzinie uszczelnień
• Miesięczny Newsletter
Service „all inclusive”
• Wszystko na stronie www.elring.de
• Katalogi elektroniczne (katalog on-line, TecDoc)
• Praktyczne katalogi części zamiennych
• Tematyczne broszury i ulotki
• Możliwość składania zamówień oraz fakturowania przez TecCom
• Szybkie dostawy
• Światowa obecność
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Elring-Service
Zestawy uszczelnień – kompletne
i w zasięgu ręki.
Do kompletnej lub częściowej naprawy silników aut osobowych
oraz pojazdów użytkowych, Elring oferuje prawidłowe rozwiązanie, np.: zestawy na cały silnik(S), zestawy naprawcze głowicy
(ES), skrzyni korbowej silnika (CS), pompy wody (WPS), zestawy
skrzyń biegów (GSM) …

Uszczelnienia głowicy – rozwiązania
na każdą sytuację.
Kluczowe elementy w uszczelnieniu silnika. Czy to Metaloflex™,
uszczelnienia wielowarstwowe, metal-elastomer czy też z
materiału miękkiego, Elring oferuje wszystkie rodzaje, dopasowane indywidualnie do poszczególnych wymagań: wydajnych, oszczędnych i przyjaznych dla środowiska silników.

Uszczelnienia specjalne – elastyczne systemy uszczelnień na każdą sytuację.
Pewne i niezawodne: systemy uszczelniające Elring do miski
oleju, kolektorów ssących i wydechowych, pompy wody, turbosprężarki, skrzyni biegów, osi …

Zestawy śrub głowicy – prawidłowy dociąg
dla optymalnej pewności.
O sprawdzonej jakości do prawie wszystkich aut osobowych
i pojazdów użytkowych. W kompletnych zestawach na silnik
w specjalnym opakowaniu, chroniącym gwinty.
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Pierścienie uszczelniające wałów oraz
uszczelniacze trzonka zaworu – wokół
bezpieczeństwa.
Dynamiczne uszczelnienia o różnorodnych konstrukcjach,
materiałach i rozmiarach do silników, skrzyń biegów oraz osi –
oczywiście o sprawdzonej jakości.

Zestawy turbosprężarki – do przodu,
dzięki pełnej sile uszczelnienia.
Dzięki profesjonalnym zestawom montażowym turbosprężarki
Elring i załączonej, dokładnej instrukcji montażowej, fachowa
naprawa przebiega pewnie i szybko.

Masy uszczelniające – trwale uszczelniamy.
W temacie skutecznego uszczelnienia komponentów, Elring
oferuje szeroki, wielokrotnie sprawdzony w praktyce, asortyment
wysoko wydajnych mas uszczelniających dla profesjonalistów
oraz „złotych rączek”.

Asortymenty uszczelnień – praktyczne
i sprawdzone.
Pierścienie uszczelniające i uszczelniacze trzonka zaworu
o różnorodnych konstrukcjach i wymiarach, można znaleźć
w naszych zestawach. Zawsze wszystko pod ręką podczas
przeglądów i napraw.

5

Elring-Service
Materiały uszczelkowe – indywidualne
uszczelnienie.
Jako specjalista w uszczelnianiu, Elring oferuje odpowiednie
rozwiązanie także dla specyficznych zadań.

Części znormalizowane – na każdy
przypadek.
Czy to pierścienie miedziane, aluminiowe, o-ringi, czy pierścienie odporne na wysoką temperaturę: Elring dysponuje ich
szerokim asortymentem.

Produkcja specjalna – uszczelnienia
na miarę.
Także przy naprawach silników racingowych, tuningowych,
czy aut zabytkowych, można polegać na optymalnym funk
cjonowaniu i jakości pierwszego wyposażenia, oryginalnych
uszczelnień Elring.

Elring-Online-Service

www.elring.de

6

Szybka dostępność wszystkich informacji oraz kompletny
asortyment Elring są niezastąpione – opłaca się.

Alfa Romeo | Audi | BMW | Chevrolet | CHRYSLER | Citroën | Dacia |
Daewoo | Daihatsu | DAF | Deutz | Dodge | Fiat | Ford |
Honda | Hyundai | IHC | IVECO | Jeep | KIA | Lada | Lancia | Land Rover |
MAN | Mazda | Mercedes-Benz | Mini | Mitsubishi | MWM |
Nissan | Opel | Peugeot | Porsche | Renault | Rover | RVI | Saab | Scania |
Seat | Skoda | Smart | Ssangyong | Subaru | Suzuki | Toyota |
Vauxhall | Volkswagen | Volvo
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Elring-Service-Hotline
+49 7123 724-799
+49 7123 724-798
service@elring.de

ElringKlinger AG | Geschäftsbereich Ersatzteile
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-601 | Fax +49 7123 724-609
elring@elring.de | www.elring.de

