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Резервни части за 
товарни автомобили от febi

С изборът между над 12,000 резервни части и 33,000 
приложения с качество, съответстващо на ОЕ, febi 
Truck осигурява оптимална наличност на компоненти 
за товарни автомобили за всички популярни 
Европейски марки (“Големите 7”).

Част от нашата гама се произвежда в нашите 
собствени производствени халета, напр. шенкелни 
болтове и комплекти, вилки за изключване на 
съединителя, а също и водни помпи. Стриктните 
изисквания към качеството на производство на 
прецизни части постоянно се предават и към всички 
наши партньори производители.

Открийте нашата пълна гама за окачване & кормилна 
система на: partsfinder.bilsteingroup.com

partsfinder

Предимствата за Вас
Предлагаме Ви перфектните 
решения

 » Повече от 2,300 части за окачване и 
кормилна система в гамата ни

 » Една от най-обширните гами за части за 
окачване и кормилна система в IAM

 » Качество, съответстващо на ОЕ
 » Многобройни налични части, предлагани 
като пълен комплект

 » Висока устойчивост и дълъг живот
 » Прецизен монтаж
 » Строги стандарти за качество

Стабилност на пътя  
Части за Окачване 
& Управление от febi

Цялостно решение
с ProKits от febi

Със своите ProKit-ове за товарни автомобили, febi 
създаде иновативни, цялостни решения за ремонт 
за тежкотоварни автомобили!

 » Практично-ориентирани, пълните комплекти са 
перфектно насочени към специфичните 
изисквания за даден ремонт и съдържат всички 
необходими материали за монтаж, успоредно с 
отделните резервни части.

 » Допълнителното разкарване за намиране на 
заместители на артикули, като ръждясали 
винтове или гайки, вече е част от миналото.

 » Спестява време и пари на автосервизите.
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Производственото качество на febi
Докато има външни фактори, които влияят на 
функционалността и живота на шенкелния болт, febi 
отива по-напред за да създаде надеждни, трайни 
шенкелни болтове, проектирани да устоят на тези 
условия. febi произвежда шенкелните болтове, 
използвайки машини с висока точност, в своята 
собствена производствена база, bilstein group 
Engineering.

Най-щателно производство
Прецизно произведени, за да гарантират абсолютно 
точен монтаж, шенкелните болтове се правят от 
материали, които даже надвишават спецификациите 
на производителя. Те са индуктивно закалени, за да 
имат висока износоустойчивост. Освен това, 
изработени от температурно третирана стомана, 
създадена да предотвратява пукнатини и 
деформация, шенкелните болтове са проектирани с 
качество, отговарящо на ОЕ.

В резултат, нашите комплекти шенкелни болтове са 
No.1 в афтърмаркета. С повече от 94 артикула в 
нашата гама, шенкелните болтове се предлагат 
и като пълни комплекти през ProKit, с всички 
необходими компоненти за успешен 
ремонт.
 » Прецизно закаляване на шенкелния 

болт, за възможно най-добри 
трайност и стабилност

 » Сачмените лагери са с 
качество, равно на ОЕ

 » Направени в нашата 
производствена база, 
bilstein group 
Engineering

Качество “Made in Germany”
Шенкелни болтове & 
комплекти от febi

Вървим напред
с прецизни части за Окачване & Управление

febi предлага само компоненти за окачване и 
кормилна система с проверено качество, 
съответстващо на ОЕ. В резултат, наличният 
асортимент включва широка гама компоненти за 
окачване и кормилна система, които значително 
допринасят за пътната безопасност.

С повече от 2,300 части за окачване и кормилна 
система, febi е една от водещите марки на 
независимия афтърмаркет (IAM) за нй-важните 
Европейски марки автомобили (“Големите 7”).

V-образни 
носачи

Напречни кормилни щанги (  )

Накрайници за тях (  )

Надлъжни кормлни щанги (  )

Накрайници за тях (  )

Надлъжни носачи

Шенкелни 
болтове

Биалети

Нашата обширна гама от части за окачване и 
кормилна система включва следните продуктови 
акценти:
 » Надлъжни и напречни кормилни щанги
 » Накрайници за надлъжни и напречни кормилни 
щанги

 » Шенкелни болтове и комплекти
 » Биалети
 » Надлъжни носачи
 » V-образни носачи

За повече информация моля посетете нашия уебсайт.


