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Съответните резервни части ще намери-
те в нашия онлайн каталог на адрес
www.Schaeffler-Aftermarket.com или 
в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Забележка: 
Критичните за безопасността компо-
ненти като спирачните дискове трябва 
винаги да се сменят по двойки.

Промяна на номера на части за комплекти колесни 
лагери със спирачен диск и вграден колесен лагер

Като част от процеса за поддържане на 
продуктите, ние бихме желали да ви 
информираме за следните промени, 
които се отнасят до комплектите колесни 
лагери 713 6307 50, 713 6309 40 и 713 
6309 60 (спирачен диск с вграден колесен 
лагер). 

Споменатите тук комплекти колесни 
лагери сега ще се предлагат като пакет 
Wheel Set (единичен спирачен диск 
с  вграден колесен лагер) и пакет Wheel 
Pro (комплект спирачен диск с вграден 
колесен лагер).

Тъй като с тази част ние предлагаме също 
и износваща се част (спирачен диск), 
за продукта „спирачен диск с вграден 
колесен лагер” е избрана нова серия от 
номера. (Виж също и дадената вдясно 
таблица).

Комплект спирачен диск 
с вграден колесен лагер

Единичен спирачен диск 
с вграден колесен лагер

Комплект спирачен диск 
с вграден колесен лагер

FAG cтария FAG Wheel-Set FAG Wheel-Pro
713 6307 50 713 4307 50 713 5307 50
713 6309 40 713 4309 40 713 5309 40
713 6309 60 713 4309 60 713 5309 60

Частите ще бъдат достъпни също и във възела на структурата на TecDoc под 
наименованията „Brake disc“ („Спирачен диск”) и „Wheel bearing“ („Колесен лагер”).
На всички въвеждани в бъдеще комплекти спирачни дискове ще бъдат присвоявани 
номера от същия обхват.

Производител: Renault 

Модел: Megane Grandtour 
  Scenic I
  Laguna II
  Laguna II Grandtour
  Espace IV
  Vel Satis

Стар номер на част:
  713 6307 50
  713 6309 40
  713 6309 60

Снимка 1:   Комплект спирачен диск с вграден колесен лагер


