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MAN kann.

Wrzuć wyższy bieg!
Oryginalne zestawy 

sprzęgła MAN ecoline.



Porównanie kosztu prewencyjnej wymiany oryginalnego zestawu 

sprzęgła MAN ecoline.

Każdego dnia pojazdy MAN pokonują dalekie trasy 

zmagając się z różnymi drogami w różnych warunkach 

topografi cznych. Proces zmiany biegów powoduje po-

ważne obciążenie mechaniczne, dynamiczne i termiczne 

poszczególnych elementów sprzęgła. Ich zużycie ulega 

dodatkowo przyśpieszeniu przy jeździe z przyczepą 

i przy częstym manewrowaniu pojazdem. 

Właśnie dlatego w trosce o maksymalną ekonomię na-

praw, oferujemy pełen asortyment oryginalnych zestawów 

sprzęgieł MAN ecoline, łączących najwyższą jakość z bardzo 

atrakcyjną ceną.

Oryginalne zestawy sprzęgła MAN ecoline oferowane w sys-

temie wymiany warsztatowej w całym okresie eksploatacji 

nie mogą w niczym ustępować nowym sprzęgłom, zarów-

no w zakresie wszelkich możliwych parametrów pracy, jak 

i trwałości wynoszącej do 600 000 km**.

Zalety zestawów sprzęgła MAN  ➜ ecoline to przede 

wszystkim:

dwuletnia gwarancja przy wymianie w Autoryzowanej  

Stacji Serwisowej MAN

z powodzeniem stawiają czoło najbardziej ekstremalnym  

warunkom pracy, dzięki tłumieniu wibracji zapewniają 

kierowcy możliwie maksymalny komfort jazdy

ograniczają do minimum tarcie, umożliwiają  

wykorzystanie pełnej mocy pojazdu.

** Ruch dalekobieżny
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Przeprowadzenie 
naprawy w wyniku 
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biegów.
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Pakiet serwisowy: 

Kompletny zestaw sprzęgła 

MAN ecoline do przekładni 

TipMatic® wraz z wymianą i kalibracją.jąą.

cena od

3650,zł

netto

Prewencja się opłaca

Już dzisiaj dokonaj sprawdzenia działania sprzęgła przy 

zastosowaniu komputera diagnostycznego MAN-CATS 

w Autoryzowanej Stacji Serwisowej MAN. Na podstawie 

pomiaru bezwzględnych i względnych punktów roz-

dzielenia i zabierania uzyskujemy informację na temat 

zużycia tarczy sprzęgłowej.

Oferta oryginalnych zestawów sprzęgła MAN ecoline w sys-

temie wymiany warsztatowej obejmuje wszystkie popularne 

typy pojazdów – autobusy i ciężarówki klasy lekkiej, średniej 

oraz ciężkiej. Dzięki temu mają Państwo możliwość ekono-

micznego i szybkiego przywrócenia całkowitej sprawności 

technicznej pojazdu. W ofercie specjalnej znajdą Państwo 

m.in. zestawy sprzęgieł do przekładni MAN TipMatic®, a do 

najbardziej popularnych zestawów części sprzęgła załącza-

my - bez dodatkowych opłat -  niezbędne do przeprowadze-

nia naprawy śruby oraz łożysko kulkowe.



MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 9, Wolica

05-830 Nadarzyn

www.mantruckandbus.pl

Spółka Grupy MAN Truck & Bus

Twój Autoryzowany Partner Serwisowy MAN:

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.

Oferta ważna od 01.06. do 31.08.2015 lub odwołania. W przypadku znaczacej zmiany kursu EUR/PLN 

cena detaliczna moze ulec zmianie. Wiecej informacji u doradców serwisowych Twojego Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego MAN.

*  Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus na terenie Polski biorących 

udział w akcji promocyjnej. Dotyczy sprzedaży części zamiennych wraz z wymianą, zrealizowanej 

na podstawie faktury VAT z dopiskiem „Sprzedaż i montaż objęte promocją 2 lata gwarancji zgodnie 

z Ogólnymi Warunkami Gwarancyjnymi”.


