PROČ VYBRAT PRÁVĚ RYMEC?
Přítlačný talíř je vyroben včetně
drobných drážek – zajištění
hladkého řazení již od prvního
kilometru po montáži

Kryt přítlačného talíře je
vyroben dle specifikací
originálu – padne přesně
a cena je srovnatelná s
vysokou kvalitou

SPOJKOVÉ SADY
KTERÝM MŮŽETE
VĚŘIT

Součástí výrobního procesu
centrálních vysouvačů spojek
je zatěžkávací zkouška, která
vylučuje možnost předčasného
opotřebení a testuje dodržení
OE specifikace.

Drážky jsou tepelně
zpracované – což
zabraňuje předčasnému
opotřebení

Pružina přítlačného talíře je
tepelně zpracována a tvrzená
– proto zajišťuje správný
pohyb a zátěž objímky.
Rovněž prodlužuje životnost.

Třecí materiál odpovídá
originálu – správný
třecí koeficient teploty
i tažení

100% NOVÉ
OE KVALITA
Torzní průžiny jsou vyrobeny dle
OE specifikace a zajišťují přesný
chod řazení.

TGL dodává spojkové sady a
příslušenství více než 30 let. Vysoký
standart služeb, kvalita produktů
a spolehlivost umožnili úspěšný
obchodní růst. TGL si vybudovala
pevné vztahy po celém světě, mezi
které patří – např. Valeo, Luk, ZF,
Exedy and Aisin, kteří se nám stali
strategickými partnery. TGL nyní
prodává více než 80 tisc kusů
produktů každý měsíc.

ZÁRUKA 3 ROKY

480.000 KM

Ložiska jsou vyrobena dle originálních
specifikací- delší životnost a nízká
úroveň hlučnosti.

TGL Vantage Business Park,
Bloxham Road, Banbury, Oxfordshire,
OX16 9UX, United Kingdom

Distributor in Czech Republic
and Slovak Republic.
T.A.T. Parts s.r.o.

Tel: +44 (0) 1295 257 010
Fax: +44 (0) 1295 279 521
Email: tglsales@tibbettsgroup.co.uk

Tel: +420 736 607 277
Email: prodej@tatparts.cz
www.tatshop.cz

www.tibbettsgroup.co.uk/tgl
www.rymec.com
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SPOJKOVÉ SADY, NA KTERÉ
SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

značku a dostanete přesně to, co potřebujete.
TGL je hrdá na vysoký standart produktů, který
poskytují zákazníkům

Hlavní sortiment spojkových sad od jednoho
z předních Evropských výrobců spojek.
Náš sortiment spojkových sad je na špičkové
úrovni a má přes 30let zkušeností, takže
si můžete být jistí, že jste si vybrali správnou

•
•
•
•

NAŠÍ KVALITĚ MŮŽETE VĚŘIT
TGL udržuje úroveň OE kvality napříč celým
sortimentem a přísně dodržuje systémy
stanovené v normách ISO9001 a ISO14001

ISO 9001 akreditováno v roce 2010
ISO 14001 akreditováno v roce 2013
Spojkové sady RYMEC jsou vyráběny pomocí nejpřísnějších
standardů PSW a PPAP, které si vyžaduje spolupráce
se světovými dodavateli spojkových sad do prvovýroby.

Vyrobeny dle specifikací OE
3 roky / 480 tisíc km záruka na spojky
Prověřená živostnost + osvědčený výkon
Prvotřídní kvalita

PROFESIONÁLOVÉ VĚŘÍ
V BEZKONKURENČNÍ
SORTIMENT
Technici, mechanici a řidiči, kteří mají
zkušenost s našimi spojkami, se k nám
stále vrací.
A jaký mají důvod? Věří našim produktům a jsou
si jisti, že budou fungovat. Náš tým vyvíjí spojkové sady
RYMEC v OE kvalitě a má nesrovnatelné zkušenosti
se spojkou a převodovkou, takže je můžete namontovat
a odjet.

VĚŘTE NAŠÍ ZNAČCE

OE KVALITA 2 A 3 DÍLNÝCH
SPOJKOVÝCH SAD

V TGL pracují nejschopnější lidé,
kteří vyrábí nejkvalitnější produkty při
dodržení velice náročných standardů.
Naše zkušenosti se spojkovými sadami
jsou dlouholeté a TGL zařadila značku
RYMEC mezi produkty, kterým věří a
kterým můžete důvěřovat i Vy!

Tento sortiment nabízí zákazníkům vysokou kvalitu
za bezkonkurenční ceny a pokrývá velkou část
Evropských nákladních a užitkových vozidel

VĚŘTE NAŠEMU SORTIMENTU
TGL za více než 30 let své existence získala
vysoce odborné zaměstnance, kteří zajišťují
maximální kvalitu celého sortimentu.
• Tří dílné spojkové sady
• Dvou dílné spojkové sady
• Centrální vysouvače spojky
• Ložiska

TESTOVÁNÍ KRYCÍCH SOUČÁSTÍ

• Výdrž až 1 milion pohybů
• Zatížení objímek
• Zatížení ložisek
• Pohyb přítlačných talířů
• Pohyb ložiska
• Opotřebení lamely

OE KVALITA CENTRÁLNÍCH
VYSOUVAČŮ SPOJKY
Zákazníci si vyžadovali produkt, odpovídající
originální kvalitě, za nižší ceny a proto jsme
vytvořili sortiment, který tyto požadavky splňuje.
• Celkové laboratorní testy
• Kompletní testování v terénu
• Plná záruka
• Kompletní sortiment

• Setrvačníky

ROZSÁHLÁ ZÁRUKA

KVALITNÍ TESTOVÁNÍ

Vše je testováno :

Na veškeré produkty značky RYMEC pro
nákladní vozidla je poskytována záruka v
délce 3 let nebo 480 tisíc km.
Našim produktům věříme a Vy můžete také.

OE KVALITA LOŽISEK
Naše firma začínala výrobou ložisek a můžeme
být hrdi na to, že jsme vytvořili široký a kvalitní
sortiment, který nemá obdoby.
• Výsuvná ložiska
• Ložiska Spigot
• Plná záruka
• Kompletní sortiment

• Výdrž 1 milion pohybů
• Zatížení objímky, zatížení ložiska, pohyb přítlačného
talíře, definovaná výška, opotřebení per

TESTOVÁNÍ LAMELY
• Výdrž 1 milion pohybů
• Točivý moment (úhel a síla) tloušťka objímky, opotřebení
• Efekt tlumení

TESTOVÁNÍ LOŽISEK
• Výdrž 1 milion pohybů

SADY SETRVAČNÍKŮ
Nabízíme celou řadu pevných setrvačníků, pro
některé klíčové aplikace LCV, jako např. Sprinter
a Transit
• Tlumiče s dlouhou životností

• Hluk, teplotní ztráty, ztráty mazání, váha

• Životnost stejná jako
životnost vozidla

CENTRÁLNÍ VYSOUVAČE SPOJKY

• Plně nahrazují dvouhmoté
setrvačníky

• Výdrž 1 milion pohybů
• Hluk, únik
• Odolnost vůči prachu
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